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يتلاوءاهبنيرهتشماوناكيتلاةيراجتلاةراهلاكلذىلإفاضي

ةلودلانيبةيراجتلاةطاسولاروداوبعلينألمهرابءاربكضعبتلهأ

ليبسىلعمهنمركذنفيناثةهجنمةيبوروألالودلاوةهجنمةيبرغلل

هفلكيذلا?(Coطعملالوصنهوك)يدوهيلارجاتلا:طقفلالما

-۱۸۲۲/ه۱۲۷۵-۱۲۳۸)ماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسلا

(e فلکامکم۸۵ةئسایلیسرميفةيراجتلابرغملانوؤشي?۱۸0۹

يفةيبرغملاومأفيظوتبولاتفع)نييدوهيلا

-?Benolielحادوج)يدوهيلارجاتلانيعو

ةكرشعماهتاقالعبترهتشايتلاءةمخضلاةيلاعلاةكرشلابحاص

ءةيبرغملاقاوسألايفةصصختمتناكيتلاءةيسنرفلا

نيبامقراطلبجربعحالسلابرداقلادبعريمألاديوزتبترهتشاو

(e A۳4 -١۱۸۳)نیبامقراطلبجببرشمللًالصتقهنيع?-

(pA?كلذكو؛يلوبانوبوغمانيبفالخلااطيسوهنیعامك

ةرسامسلاءامسأتلظاًمومعو۱۸°ةنساسمشلاوبرغملانيب

دعبامىلإابوروأوبرغلنيبةيراجتلادوشعلايفرهظتيليجدوهيلا

(a?
م٠

لبقةيلاعفبقلطنادقناكيذلا-يلاعلايدوهيلاميظتلانأامك

اًديدجاًرصنعملاعلايفةرشتنملامهتيعضوىلإفاضأدق-دوقعبكلذ

روطتلاوءةديدحجلاةيلاعلاةيلامسأرلاةيداصتقالاةوقلاةيمهأبيعوللاًبوقو

يبهذملااهراطإلالغتساباهلالخنموةوقلاهذهرېع? میظنتک-دوهیلاب

يفةيدوهيلاةيلقعلاويدوهيلاجهتمللقفاوملا(ةيرامعتسالا? ةيلاربللا)

لكيةيلامسأرللةيجيتارتسالاتاموقملاىلعضبقلاوءةنميهلاولالغتسالا

-(ةيكنبلا)ةيلالاةوقلاو? ةيركسعلاوةيندملاةيجولوئكتلا)اهرصانع

ىلعبجييتلاىوقألاةديدحجلاةيروطاربمالايهاهتأبمهعانتقال(مالعإللاو
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لكشباهفيظوتوديلاقلاكلتراكتحاوءاهديلاقمنمنكمتلادوهي

.°”فادهألاققحيوحلاصمللبيجتسي

ىعولابهجتي"”يدوهيلايلاعلاميظنتلاناكراطإلااذهيفو

يلامسأرلارايتلابجامدنالاوفلاحتلاوحنةيدوهيلاةكراويدوهيلا

اذههيطعيسامبيكيرمألاملاعلاوابوروأيفديدجلاينيتاللايلاربللا

لودلالعجامم.ذوفنلاوةوقلامهلققحتةيجيتارتسانمفلاحتلا

يفو.اهيدلنيبمحم-هريغيفامك-برغملايفدوهيلاربتعتةيرامعتسالا

اًريبكاًددعةيلامسأرلاتاكرشلاوةيبوروألالودلاتدمتعاراطإلااذه

تايلصنقلاوتارافسلايفوأةراجتلايفاهلءاطسوبرغملادوهينم

ىلإةعرسباولوحتينألبقبرغملاندملجيفترشتلايتلا

يسايسلاهيجوتلاوءيراجتلاوزغلليتاكرشلاماظنلايفنيكراشمفارطأ

ءكلذىلعةلثمألانمو.برغملاعميرامعتسالايسامولبيدلاو

Braham)لومیشتبماهاربأ)يدوهيلاهبماقيذلارودلا Benchimol?يذلا

يفوءاهبيسنرفلصتقىلإةجنطبةيسنرفلاةيلصنقلابمجرتمنملقتنا

اسنرفوبرغلابعورفاهلةمخضةيرابجتةكرشكلميناكتقفولاسفن

ليكويار)عمةيبوروألاتاكرشللاًداحتانوكمثءامهريغو

ميركلادبعيرغملارجاتلاهيلإمضةجتطبةيسنرفلاسول)ةكرش

قوسلالالغتسالداحتامخضأةئالثلافارطألاهذهتفلأوءلاسغ

عسووم۱۸۳۸لالخوءهيفعئاصضبلاعاونأضعبراكتحاويرغل

:ةكرشلثمىرخأةيسنرفتاكرشلهمضبداحتالااذه«لوميشتبا

)Joseph Rougier}?ةکرشو)Roussier)?ةكرسشوةكرشو

.جنرطشلاةعقرىلعراجحأ:راکياكمایلو:عجاري()

(o۳)?نمبلطيم١۱۸۲/ه١۱۲۸ةنسبرغملاىلعيدوهيلايلاعلاميظنتلاسيئرمدق

ةظشيرهاظم:ةبراغملالعفدودرنعوهئععجاري.دوهيللةقلطماةيرعللاناطلسلا

۹/٤۱۹:اصقتسالاو١/5:ثيدحلابرغللا

-L. Godard: Le Maroc, Notes d'un voyageur; Alger 1859 p: 31 et. S. 23

Jean:وه)50( Anteine lazare luce)?١۱۷۷-ةعوسومهلتمجوتدقو

Encyclopédieلفانم) des bouches du Rhêne. T.XI.?-)تفرعو

.رئازجلايفاهتققحيتلاةمخضلاحابرألاورامعتسالاةمدخيفهتكرشرودب

:211Guiral.:كلذكعجارپ Marseille et L'Algerie1830 - 1841 p:15 et?-
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ضعبيفداريتسالاوريدصتلاتايلمعلجىلعكلبرظيسو

طابرلاوشئارعلاوةجنطكةيبرغملائناوملامهأبةيراجتلاتاعاطقلا

«لومیشنب»ناکاذهبناجلاوءتالبلالخاديفلغلغتيذخأوءاهريغو

هذوفنرخسيوءيلاعلايدوهيلاميظنتلايفزرابيسايسرودبموقي

.“تمديسايسلاويلااويراجتلا

:ناهدنب)يدوهيلايسايسلاورجاشلاهبماقامامرودلاسفٽ

(Bendahan?اسنرفلاًيلصنقلیکوحبصأثیحاهدعباموم۸ةنس

عمهرودبقفتافءةيدوهيوةيسلرفتاكرشةدعلةلاكولابالئعو«بوغلاب

قوسلالخادةيرابتتاعاطقراكتحاىلع«لطيربجاحلا»يبوغملارجاتلا

يدوهيلاهيلعفرشيحبصأوتاكرشداعتاحلاصليرغملا

تبكرتف«برغملايفيوروألايراجتلالغلغتلامعددصقبءروكذلا

ةيلصنقلاةفيظولاتبعلثيحءلوألالاثمللةهباشمةقيرطبةيلمعلا

نمةلسلسهيجوتيف”تاذلابلوألااهرودةيليئارسالاةيصوصخلاو

ةردقلايفاهتيلاعفنامضلاًمئالماًعيزوتاهراودأميزوتوحنتاكرشلا٠

.فيثكلالالغتسالاولغلغتلالع

يذلاليبناس)يذوهيلارجاتلاهبماقكلذكرودلاسفن

يفوتنأىلإةيبوروأتاكرشداحتالاًيرابتاطيسوواسنرفلالصنفناك

يذلا8دربوقعي)يدوهيلارجاتلامثم۸۳۷٠ةنس

تايالولاواينابسإوايناطيرب:يهلودعبرألالثم١٤۱۸ذنمحبصأ

«يتاکرشفلاحتلېراپتطیسوکهرودبناجىلإلاغتربلاو‹ةدحتللا

ءاضيبلارادلايفايناطيربللثممكنومراد)يدوهيلارجاتلاو

نايفكام)نايدوهيلانارجاتلاو.تاكرشداعحتالاًيرايتاليكوو

عباتتلابةريوصلاةتيدمباسنرفحئاصلالمعناذللاتناشيليد)و

Yoseph)فسوي)يدوهيلارجاتلاناكو.م۱۸۳۲ذنم Benzaquen?

.ةيبوروأتاكرشةدعلًاليكووبرغمابجيورتلاوديوسللاّيلصنقليكو

امك.ةيلصنقفئاظوثالث?Bendalac(كالدنب)ېيدوهيلارجاتلادلقتو

4/۲:جییم)۹(

.قباسلاردصملا)۵۷(
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Abraham)ماهااربآ)يدوهيلارجاتلالمع Teregano?

ليكوكهرودبناجىلإم١۱۸۳ذمشئارعلابلاغتربلاوايناطيربليلصق

ةلثمألاو«تاكرشةدعليرابت

ةكبشلارودىلإةكارشلاوةطاسولارودنمدوهيلارودروطتمث

رظثتلاًاشنأامدنعهمعدويرامعتسالايلامسأرلايراجتلاوزغلاهيجوتل

ةيبلحلاسارطلاع)ةيدوهيلاةلئاعلاةسائربيملاعلايدوهيلا

تاكرشلانمةكبشةماقإل(ةجنط-ةيليسرم)روحرقماةيليسرملاءلصألا

اهعورفرشتتتولبجوةجنطوةيليسرمباهروحمنوكيةيدوهيلا

ةيبرغملاةورثلاراكتحايفمكحتللابوروأواهلكطسوتملارحبلانادلبب

ةيبوروألالودلاوتاكرشلاذوفنزيزعتلوء(يمالسإلاماعلانادلبو)

ليبسىلعاهتمركذتءاّمومعطسوتلارحبلاضوحواًصوصخبرغلاب

:لاثلا

يفةيليسرمىلإبلحنماهباحصأرجاهيتلا(سارطلاع)ةكرش

عمةيتاكرشتاداحتاتنوكوءيلوألاةيسئرفلاةيروطاربمالا'دهعةيادب

ىلإصربقوايروسنماهنييارشتدتمافءاسترفبیرخأةيدوهيتالئاع

برغملامثةدحتملاتايالولاوايناطيريواينابسإواسنرفوايلاطيإونانويلا

طاشنلابهذهةيبلحلاةيدوهيلاةرسألاتزي#دقو.رصموسنوتورئازحلاو

ئدابلاويراجتلالمعلانماًنالطنا"(يميظنتلا)يسايسلاينيدلا

ءةيلاعلاةيدوهيلاةكرحلاءامعزربكأنماهتلئاعدارفأناكفءةيلامسأرلا

يفامبءهلکماعلايئدوهيلانيبيوقريثاتواجةعساوتاقالعمهلو

ةمداقلارصانعلاةدعاسملريثأتلااذهتحتاوكرعحتنيذلابرغملادوهيكلذ

:كلذكو.0۹/۲١4:جبیم()

J.B. Marius Rey: Souvenir d'un voyageur au Maroc.p: 78.?-

(ميظنتلا)عمجتلاسيئربئانم١۱۸۳ةنس(سارطلاعناج)ناك

ناکامك.م۹٤۱۸ذنمهلاسیئرهيبأدعبحبصأمثءهلاًسيثرهوبأناكيذلاو

.)۹۷/۲:جیبم).۔ایلیسرمبةراجتلاةمكحمباياق

:عجاري)1(

Z. Szaikenski: Nouveau materieux sur Altaras et ses pl de?-

colonisation en Algerie, extrait de yive Bleter, New York. Vol - 21/

1943 cité par Yacone un Revue Agricaine. T.C. p: 169.
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.هبةراجتلاوناطيتسالاىلعابوروأنم

اضيأةيليسرمبوقتستتناكيتلاءةيدوهيلايوف)ةلئاعمث

يتيتاللاملاعلاوطسوتملارحبلاندمربعتاكرشلانمةلسلسكلو

بابشلانمجاوفأجيرختوبيردتيفةراهمبثكراشدقوءاًومع

تزكروء"ةيلاعلاةيراجتلاتاقالعلاوةراجتلايفصصختلادوهيلا

دعبرثكأهيفتلغلغتوم١۱۸۳ذنمهقاوسأوبرغلاةورثلالغتساىلع

الو؛لغلغتلااذهىلعةريثكةيبوروأتاكرشعمتنواعتوم٥

اهترزاۇلةوقلاباسنرفتلخدتم۱۸۳۸ةنسةيبرغملاةطلسلابتمدطصا

ىلحاسلالوطىلعامتالاكوترشتناف«برغلماديدمتنماهتيامحو

لخادلاىلإاهنييارشتدتماوءةريوصلاىلاةجبنطنمبرغملليسلطالا

.ةيدوهيلارصاتعلاةطساوب

اهوقمناكىتلاةيدوهيلا(8هاو]لالوص)ةكرشلةبسنلابكلذكو

Moisesحلس;ىسوم)يدوهيلارجاتلاوءاّضيأةيليسرمب, Bensilah?

ترشتنامث؛بوغلابةريوصلايفهرقمناکيذلا)م۱۷۸۸-۸۱(

ميعتب)يدوهيلارجاتلاكلذكو."”يطسوتملاماعلاربعهتكرشعورف

رشتناوءةيليسرمبةياهنلايفرقتسايذلاودلوملايرئازحجلا?(Bءصدنص

بابشلليراجتلابيردتلاىلعتارودةماقإيفيلاعلايدوهيلاميظنتلاعرش()

لمحيناكفءيداليلارشععساتلانرقلافصتنمدعيبرغملانماًنالطنادوهيلا

يفمهرخسيوةيراجتلانفسلامهبالميفايشنوكلميالنيذلاءارقفلابابشلا

ملماعتلاوتاروتافلاعضووةفلتخملاتاباسحلاوليجستلاوغارفإلاونحشلا

يطسوتملاقيرطلالوطىلعمهريغودوهيلاراجتلاىلعفرعتلاوةيراجتلابتاكملا

ربعيمثءاهريغونانويلاوايلاطيإواسنرفواينابسإباًرورمنيطسلفىلإبرغملانم

يتلايهةرودلاهذهرابتعابارشنابايلاونيصلاىلإواًبرغديدجلاماعلاوحتمهب

ةرطيسللبسانملاراطإلاتحبصأيتلاةيلاعلاةيلامسأرلاوحنقيرطلايفمهعضت

۹4/۲'حبب:عجاري.ةيلاعلا

Masson: Histoire des établissements et dt 1۹1/1 :ya )15(?-

commercefrangaises dans I Barbarêsque - Paris 1903.?

:Ganiege:جسييم:عجارسي)۳٦ La crise desfinances وlSلك: 4 /Y?-

tunisiennes et l'ascension des Juifs de Tunis (in. R. Africaine. n° 442 -?

R. Africaine: Juifs en Algerie et Tunisie. n° 1/1952.p 156.?-,)1955/443
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ءارونمهتورثسسأيذلاوءينيتاللاملاعلاوطسوتملاربعهتاكرشعورفب

يفلغلغتمث؛(م١۱۸۳-۱۸۲۷-نیبام)رئازحلاىلعةيسنرفلاةلمحلا

عمفلاحتوء(م٤٤۱۸)يلسيأةكرعميفاسنرفمامأهمازبنارثإبرغللا

قاوسألاىلعةرطيسلاوةيبرغملاةراجتلاراكتحاىلعةيبوروأتاكرش

.ةينطولاةلمعلابنو

ناكيذلايراجتلاعافدلاماظنبقلعتت:ةيناثلاةلكشللا

رطخنمينطولاداصتقالاةيامحلهعضودقنمحرلادبعلوماناطلسلا

ثالثىلعموقياذهعافدلاماظنناكدقو.“يوروألايراجتلاوزغلا

:يهةيئارجإلئاسو

سيسأتقيرطنعءصاخلاوماعلاةيراجتلاتازايتمالاماظن

ةيقبسالابوةديرفثازايتمابىظحي؛يمسريراجتعاطقلةلودلا

يتلاتاناكمإلاو«ءيشلكيفقبسلاىلعةردقلاوةريبكلاتازيهجتلاو

اغاطقكلذكةلودلاتقلخامك.ةصاخةسفانملكىلعىضقتتناك

مهحابرأتمعدوءةيكرجتازايتمامهتحنمةرهملاةبراغلاراجتلانمارح

الةيراجتةوقاوحبصأىتحءمهطاشنعيسوتدصقبمهلاومأسوؤرو

.سالفإللةيزاغلاةراجتلاضيرعتاوعاطتساوءاهتسفانمنكمي

ناکاغءئئناوملاددعتبسحبةيكرمحجلاةفرعتلاددعتماظن۔۲

طاشنلقرعیفتاشیتمرخآءانیميفهضفخوءانيميفهعفربحمسي

للقيوايلاماهلغتسيوءعئناوملافلتخمبةيبئجألانفسلاوتاكرشلا

ٌايحأسالقإللاهىقرعيوأاهحابرأ

ىلإاًنايحأناطلسلاأجليثيحءقةيمسرلاتاراكتحالاماظن-۳

نمةهجوأندملانمةئيدميفوأاهلكدالبلايفةنيعمةدامراكتحا

م۸۰ةنسالغمةوهقلاوياشلاوركسلاةدالٹثدحاملثمءتاهجلا

مثءاهعيببمهريغلحامسلانودررقملانمثلاباهعيبلنييمسرءالكونيعيو

سلالعجاممءروكأملاخيراتلادعبةركتحلاداوملايفعسوتيذخأ

نمعجرتف«سالفإللاتاكرشضرعتتوةسفانملاىلعردقتالةيبئجألا

۔۲/٢۳:ابوروأوبرغملا)عجار.عساوماظنلااذه(جییم)لصف)159

۹(
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اهريدصتىلعلمعتوءةيبرغملاعلسلاركتحتةلودلاتذخأامك.تتأثيح

.ددرتنودبولطمانمثلاعفدىلإةيبنجألاتاكرشلارطضتفاهسفنب

ةلودللققحهنأوهاذهيراجتلاعافدلاماظنلةجييتنمهأنإ

ةماهةجيتنيهوء"اًّيوتسرالودنويلمىلإلصواًيفاضإًالوخدم

نمدحلاوءةيبوروألاةراجتلاةلقرعيفةدوصقماهجئاتنققحامكءادج

وأثلثلاىلإاهتالدابمةميقلوزنىلإىدأاممءدالبلايفاهلغلغت

نمالثمبوغمامةيناطيربلاتالدابلاةميقتلزناذكهوء«فصنشلا

ناکونویلمرشعةسمخيلاوحىلإهينجنويلمنيثالثيلاوح

نیصعتسا.ةيراغمراجتلتيطعاةيوبرضورقنعةرابعمقرلااذهثلث

تاكرشلاتماقفءةررقملاةعرسلابةبولطملاحابرألادیدستمهيلع

طوغضوجاجتحاةلمحبةجنطيفيلصنقلازاهجلابةموعدمةيبوروألا

.٩”ةوقلالامعتسابدیدهتونیریبک

تقولاسفنيفناكضوفماعاطتساالعفو

نمنيتنسدعبءةجنطيفيوروألايسامولبيدلازاهجللاسيئر

لحاوسلاىلعكرتشلايوروألالوطسألادشحباهززعتاضوافلا

ىلعةقداصملانمحرلادبعىلوملايبرغملاناطلسلانمعزتنينأةيبرغملا

ةيبوروألالودلابقلعتتةماعةدحاوم١۱۸۵ربنجدلالخنيتيقافتا

.ايناطيربوبرغمانيبةصاخىرخأوءبرغلاو

ماعلاراطإلامظنتيتلاةيسايسلارومألابةماعلاةيقافتالاتمتها

ملسلاىلعقافتالابقلعتت? ١)لوصفلافءلغلغتلاوةراجتلاةمدخ

نيفظوملاتازایتماديدعحتوءامهنيبلصانقلانيعتوءنيدلبلانیب

يناطيربلايئانحجلاويندملاءاضقلادودحوءنييبوروألااياعرلاونييسايسلا

.بوغماب(يبوروألاو)

۲۳۱/۲:قياسلاردصلا()

٤٢٤۲و۱/۲٤۲:قباسلاردضملا()

.10۱1-۲44و۲۳۷/۲:قباسلاردصلا(۷)

Johnياهدنومیردناج)وهو() Drimond Hay?:٦۱۸۱1۸۹۳(e?عجارت

.(۲۸۰و۱۷۲/۲:ابوروأوبوغما:جبم)يفهتمجرت
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قحكنفسلابةقلعتملانيناوقلابصتختف(۳۳-٠۲)لوصفلاامأ

قلعتيو.اهريغوفاعسإلاوةبقارملاوذاقئإلاورورملاونيومتلاوءاسرألا

٠۳)لوصفلاقلعتتوءاهسرامينمةبقاعموةنصرقلاءاغلإب(٤۳)لصفلا

قيدصتلاوةدهاعملاخسفوءنيدلبلارابتاهبكترييتلاتافلاخملاب(۳۸

.اهيلع

ةيرحلاىلعتصنفةحالملاوةراجتلابةصاخلاةيقافتالاتمتهاو

٢-١:ف)اًبيرقتاهعاوتألكيتازايتمالاوتاراكتحالاءاغلإوةيراجتلا

ىلعتدكأو(۷-٦:ف)١٠۱:يفداريتسالاةفرعتتددحو(۵

عيمجبةيكرمحجلاةفرعتلاديحوتو(۸:ف)ةيبوغملاعئطاوشلابةحالملاةيرح

تايلمعلاووسرلاتاءارجإ(١١-4)لوصفلاتددحو.ءىناوملا

-٤٠)نالصفلاملكتو.بيرهتلاةيراحمىلع(۱۳)لصفلادكأو.ةيئانيملا

تاءارجإوتاوئسسهدعبةرورضلادنعةيقافتالا,ةعجارسلع(

.“بلمعلا

نمهليخادمفصننيتيقافتالانيتاهببسببرغلادقفدقل

ناكيتلاةمخضلاةيلالاليخادلالكدقفامكءةيكرمجلاموسرلا

هداصتقافعضفءروكذملايراجتلاعافدلاماظننماهيلعلصحي

رثكأوءةيعبتلاوضورقلاةطخيفطقسيهلعجاممءيلالاهماظنروهدتو

يداصتقالالالغتسالاةنميهتحتعمتجملاطوقسوهكلذنم

مهبتكنوعيبيةبراغملااهعمحبصأةجردىلإ؛عيظفلکشبيوروألا

وأيبوروألارجاتللمهدنعامنونهريومهدیبېعو

ةيسايسلارارضألابناجىلإاذه“"ةيبرغملاتاعانصلاتسلفأامك

La?.3.1:دنعةصاخلاةيقافتاللليلحتكائهو۳۱/۲:م.ن()

marine Marocaine au XIX Siêécle (in. Bull? doc. histoire marine n°5/

1956).

سماخلاءزحجلا:فامتالا:ناديزنبنمحرلادبع:دنعناتيقافتالادجوتامك

.ةيجراخلاهتاقالعونمحرلادبعىلوملاناطلسلارصعنعهثيدحلالخ

:كلذكو.ىرخأنكامأو۸۸:طوطخ? ةئاعتسالاةيانع:يلالمسلايلع()

.۹/١٠٠:اصقتسالا:يرصانلا

:طوطخم? زيجولافاعحتالا:يلاكدلا:عيظفلاسالفإلااذهنععجاري()
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.امهنعتجتنيتلاةيئاضقلاو

ثيحءةيبوروألارخاوبلاونفسلابةيبرغملائناولاتمحدزالباقلابو

رثاكتعقوامك.“"ةنسلايفةعطق١٤1ىلإ۳۵۲:نماهددععفترا

ماظنبلمعلاتررقو«بوغلاىلعةفاثكباهلابقإوةيبوروألاتاكرشلا

نيبعمجلاقيرطنعحيرلاميخضتولغلغتلافيثكتلءيتاكرشلافلاحتلا

ءيحالفلاناطيتسالاوةيعانصلاةسسؤملاوكثبلاراودأوةكرشلارود

يركسعلارودلابناجىلإءيداصتقالاوزغلاتايلمععینيبقيسنتلل

.لغلغتلاتاينقتلةيامحلاومعدلانمءزجکيسايسلاو

ركذنيراجتلاوزغلافيثكتويتاكرشلافلاحتلاىلعةلثمألانم

اهلتناكيتلاساراطلاعكاج)ةكرشفلات:طقف

يتلا-يماك)ةكرشعم-ةيبرغلاةلودلابةيوقةقالع

ةكرشاعمناتكرشلاتسسأو-بوغلابةمخضةيلامتافيظوتاهلتناك

مىضناو‹قرشملاوبرغملاوايليسرمنيبطبرتيرحبلازيهجتللةمخض

?ھAleseenderييبالكردنسكلا)ةكرش:امهناتيسنرفناتكرشفلعلااذهل

aierاC)?ةكرشتماقألوألافلحلااذهبناجىلإو8لتةكرشو.

?Basin(نازاب)ةكرشعماًديدج(اًيسايس-اًيلامسأر)افلح(ساراطلاع)

نازاب)ةكرشوءةيدوهيلا?Coطعمنهوكدوواد)ةكرشوةيسئرفلا

یتکرشفلاحتبئاجىلإاذه.ةيسنرفلاياغ

.ةريثكلاتاكرشلانماهريغونيتيدوهيلا?(Coطعص)وميعنب)

ةيركسعةبرضهيجوتةرورضةيتاكرشلافالحألاهذهتررقدقو

اهلغلغتلقرعتيتلاتاضارتعالاوتاظفحتلالکءابنإل«برغمللةديدج

حایرآقيقحتلوىطسولاتاهجاوسافکءةيلخادلاهقامعأيف

فلحلاسلجمنيعدقو.ةبرضلاهذهءارونمىرخأةيسايسوةيلام

رهتشااًموبشماًصخشيتاكرشلا ةيبوروألاوةيبرغملاطاسوألايفهلغلغتبرهت

لیمیا)وهوةيسايسلاهتاططخوةيرامعتسالاهتارماغمبرهتشاامكءم

4۱۸و۲/٥١4٦١4۱:جیم(۷۲)

۲۱£/۲:قباسلاردصملا(۳)
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قراطلبجبةيحاللاتاكرشلاىدحإسيئر?Bonnetينوب

راتخادقو.ةيركسعلاةبرضلاهذهذيفتتوطيطختةيلمعىلعفرشيل

-5ناوطتبرحبترهتشايتلاةبرضلاهذهذيفنتلايئابسإ

يلالاويركسعلاداتعلاباهدميفطيسولارودبعلوم٠

لكاهيفتماسيتلاتادعاسملايهو؛يسسجتلاويمالعإلاويرشبلاو

ةينابسإلاةيركسعلالامعألانيبقيسنتلاىلعلمعوءةفلاحتملاتاكرشلا

ىلعفحزللةيسنرفلاةيركسعلالامعألاوةنيدمىلعفحزلل

هرودلعةدايز.“ابةدجوةئيدمبيرغتوبرغمللةيقرشلادودحلا

نمحرلادبعىلوملاناطلسلاةافوتفداصيتلابرحلاتيقوترايتخايف

جئاتنقيقحتىلإىدأامء””(عبارلادمح)دمحميديسهدلوةعيبو

.ةديدحجلاةيركسعلاةبرضلاهذهءارونمةيسايسوةيلامءةلئاه

لبقامدعبالإبرحلافقوتماينابسإنأجئاتنلاهذهرطخأنم

ندعمةلمعبةطيسبنويلمةئامةميقبةيلامةمارغاهلعقدينأبرغلا

اذهعبرىوسلالاتيبيفدبيملهنأريغ(ةضفلاوبهذلا)سيفنلا

ليخادمنعاينابسإللزانتيوءايناطيربنمضرتقيهلعجاممءردقلا

ةعزعزوءهتينازيمفازنتساىلإىدأامءةنسنيرشعوثالثةدملهئئاوم

يداصتقالاويلاملالالتحالاتحتهطوتسو«هتورثبېنو«هداصتقا

-Alةديرجهتايحنععجاريم۱۸۹۹-۲-٤:يفيفوت(٤) Maghreb Al?-

-?:4Aksa-۳/۲18992حجييم:كلذكو

دقفتو٤:ناءزجلا.ناوطتخیرات:دوواددمحم:ناوطتبرحنععجاري()

-ةيهبلاللملا.اهدعبامو۹4/٤۸اصقتسالا:كلذكو,برحلاهذهلامهصصخ

:طوطخ? خيرامشلاةرهزوخيراتلاةدبز.اهدعبامو۲۲۳:ص.طوطغخت

امو١٤٠:طوطخم? ةيلصلاوخاقلاو.۱۳۹-١۱۳۸:برعلملاناسللاو.۲

۳۸:طرطخ? ةرصتلافيسو.اهدعب

مهتمىتبوءينطولابارتلانعنيعفادملاتاثمسوؤريسنرغلاشيجلاعطق()

دودحلالئابقنيببعرلاثدحأوءةقياسلايلسياةكرعمىركذهبايحأامره

ةكرعميفينابسإلاشيجللنيهجاوملاةدعاسلهجوتلانعاهلغشيىتح

:عجاري.نارطت

-L. Voinot Le développement et les résultats... dans les confins p: 53 et S.?

.(يناثلاءزحلا...ةيقرشلادودحلاةلكشم)انتلاسركلذكعجاریو

a4VT (VV)?/۸04۷۳م

۸A۹



 

a

¢

رھن

يناولعلاریاجهط

هلآىلعو«نييبنلامتاحىلعمالسلاوةالصلاو«نيماعلابرهللدمحلا

:دعبو‹نيدلامويىلإهيدهبىدتهاوهعبتنموهبحصو

نيبنوكينأيغبنيناكوءاًريثكءارقلاىلعرأتاًباتكمدقأنأينرسيف

لوألاةرملاتسيلهذهو.لعفءاشاموهللادقنكلو«تاوتسذنممهيديأ

ةبسسنلابةيئاثلاةرملااهنكلءةبقعمْيقلاباتكلااذهنيبوءارقلانيبفقتيلا

ةلاسرلضافلاهفلؤمهبمدقتمويىلوألاةرملاتناكدقف.اهفرعأيلاتارملل

`ءاضعأضعبضرتعافتاعماحلاىدحإل"ةلودلاءاروتكد"ةجردلينل

ئحماليحتموحنيباتكهنأب"ةحورطألا"بانكلاىلعمكحلا

ايدامالابید"خیراتلاريسفت"ةركفسيركتىلإىعسيهنأوءاًيوملِع

.-باتكلاةشقانمتاءارجإتفقوأف-اًدماجواًبلصاًيوملِع

الوريسعلابسيلرمأباتكلااذهلشمىلإةمهتلاهذهٌلثمهيجوتو

ةيخيراتةيملعةساردوثحبنعةرابع-هتلمجب-َباتكلانأكلذرذعتاب

."ةوقلاروطت"يفنوناقكدادعتسالاوأ"ةعجارملاوةهجاوملا"موهفلةقمعتم

اًميمعاًبجاهتمالحادلمدقينأةياهنلاىتحةيادبلاذنمباتكلالواحدقو

نأ:ةيساسألا"ثحبلاةيضرف"نألكلذو"ةيخيراتلاةكرحلا"ريسفتيفاًقيقدو

ي



 

.يركسعلاهلالتحالدهميذلا«يبوروألا

لغلغتلامامأبرغملاحاتشناناوطتةبرضنعجتنامك

ضفرىلعاًرداقدعيمهنألةيسايسلاوةيداصتقالاهعاونألكبييوروألا

يهو.هيلعةسفانتملالودلانيبتاروانلابطقفىفتكاو«؛لخدتيأ

..يركسعلاهطوقسابرخؤينأطقفعاطتساةليسو

لوحتةيادبناوطتةبرضدعببرغملللماكلاحاتفئالانعجتن

ةلحرملاهذهلالخترطضايتلاءاسنرفحلاصللغلغتلاةلداعم

ریغتن)م۱۸۸(دیردم)م۱۸۷۸نيلربرۇمدعباًضوصخو

ىلإطقفطغضلاوديدهتلاىلعاهدامتعانمء«برغللاهاجتاهتسايس

رارقلاباحصأنمبراقتلاولغلغتلافيثكتىلعكلذكاهدامتعا

?Charlesيريفلراش)روهشملاةيهادلاةمهملاهذهلتراتخار«مهتلامتساو

Fraud?۲۹-۱۸۸۸پوغلاباسنرفلاًّضوفماًريزونيعتيذلا

ةيبرعلاةغللابهتفرعمكلذىلعهدعاسوء(م۱۸۸۸-٤۸):نيبام

ءةيناجتلاةقيرطللهبحومالسإللليلابهرهاظتوءةيزيلكنإلاوةينابسإلاو

ةيلبقلا)ةيعامتجالاتاوقلاهابتيكلمارصقلامعدبكلذكهرهاظتو

نكميالبرغلابيسنرفلاقوفتلاقيقحتنأ«وريف»ىأرو.(ةيقرطلاو

.يداصتقالالغلغتلاويسايسلالغلغتلانيبجمدلاىلعةردقلانودي

بيبطلاىلعيسامولبيدلاويسايسلاقارتخالاقيقحتيفدمتعاو

رصقلالخادهبرسيذلا?Linares)“سيراشيل)روتكدلايسنرفلا

ء٢٤/۲۳۳٤٢٤۲:جیم:يفهتایحعجارت(۸)

اًبيبطمث١۱۸۷ةنسنارهوباًبيبط(م۱۹۳۸-١٥۱۸:سيرانيل)لمع()

راشتسمكةيبرغماةرادإلاي۱۸۸۳:يفقحتلامث.۱۸۷۷لنمبرغملابةيركسعلا

ةيسئرفلاةيجراخلانوؤشلاباًلكمحبصأم۱۸۸۸يفو.يكلملارصقلابيحص

وهوءيقوتناىلإهسآرطقسمييقبوم١١۱۹نماسترقىلإداع«برغلاب

/٤:جييم):عجاري.اًيئابنبوغاءاوتحانماسئرفنكمينأعاطتسايذلا

: ?كلذكو (۳۳V

~ Docteur Cruchet:; La Conguéte pacifique du Maroc - Paris 1930.

- HH. de. La Martiniêre: Souvenir du Maroc - Paris 1928.

- P. de Loncle: Un pionnier de la France au Maroc le docteur. F.

Limarés (Marseille - Matin, N°: 21 - 4 - 1938.
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ةنسيناطيربلاريزولابلاطملشفينأعاطتساهتدعاسمبوءيكللا

نأعاطتساامك.برغملايفيناطيربلاذوفنلاصّلقيو۲

؟ىكلملابجاحلا»ةسسؤمليمتسيوةيبرغملاةموكحلاةقادصی

يفأدبوء“^ةيسنرفلاةيسايسلاةرئادلاىلإرابكلاراجتلاوءارزولامظعمو

ةقلعتلاةيسنوفلاريبادتلارورمدعباميفتلهسيتلاتاونقلاةعانص

.^"نيرشعلانرقلاعلطمعماًيِيردتبرغلالالتحاب

زاهجىلعيداصتقالاقارتخالايفدمتعا«تقولاسفنيفو

تارماغملايفةليوطبراجتمهلنوسرمتملاجرهريدي«لاعفيتاكرش

اسنرفيفةسايسلالاجرعمةعساوتاقالعنوكلميوءةيرامعتسالا

ةبسنربكأىلعةنميهلاقيقحتنماونكمتنيذلامهو«برغللاورئازحجلاو

ةينبلاىلعةنميهلاهذهوءةيحالفلاتاراقعلاوةيبرغملاقاوسألانمةنكمم

ةيضقلايفمسالايسايسلارصتلانماسنرفتئكميتلايهةيداصتقالا

Françoix)ياسوتيوسنرف)نيسرمتلاءالؤهنمو.ةيبرغللا Toussaint?

ةماقإيفعرشوربوتكا/لوألانيرشتلالخةجنطبلحيذلا

ةساسلارابكنمةعومجيةدعاسمب؛برغللايفةيراجمتتآشنموتاكرش

اعبرغملا)ةكرشلثمبرغلاورثازاوسيرابيفنييسنرفلا

)Maghreb?(١٠-١٠۱۸۸۲ياسوت? تدئاس)ةكرشوSundt-?

يفاهماقأيتلاتاكرشلانمامهريغو(۱۸۸۷-١-۲۳)

طيعحلاىلعةدوجوملاةيسرغملاندملانمامریغوةريوصلاوةجنط

.يسلطألا

Ve AE )(

عجار.ةيئاهننوكتداكتةفصبةيسنرفلاةنميهلاتحتيموكحلازاهجلاطقسدقل(۸)

:يفرشللا

.اهدعبامو۲۲۳:طوطخ? ةيهبلاللعلا

لبءم١١۱۹سیرابلوکوتوربذنمیرخأدعبةعطقبرغملاميلستةسايستأدب(۲)

دقو.م١٤۱۸ةيقافتايفدودحلابءازجأنعلزانتلاذنمتأدباهنإلوقلانكمي

انباتكيفكلذكو(...ةيقرشلادودحلاةلكشم)ىلوألاانتلاسريف؛كلذانحضو

.(...تاوت)

٢٤:جییم(۸۳)
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ةكرشسيئروزيلاج)وهرخآرماغموسرمتمهيلإمضو

e[(عيبرلا) Printemp?نوؤشلايفةسومتملاةيسئرفلاىدحإ

سيئردعكايئاقش)وهرخآرماغمهيلإمضامك.ةيرامعتسالا

.C(يسلطألاةحالم)ةكرش Transatlantique?ارودبعليذلاءةيسنرفلا

اهيفعمج«سيرابب?.C.A.8(-ةيلامشلاايقيرفأةيعج)سيسأتيفاًريبك

سنوتورئازجلايفاهعيراشمريوطتبةمتهملاتاكرشلاوصاخشألا

ءةيسئرفلاةيروهمجلاسيئررهصلثمةيسايسزومربناجىلإءبرغلاو

سيراببناكيذلاةينازولاةقيرطلاسيئرينازولامالسلادبعفيرشلاو

.روكذملاخيراتلايف

يسامولبيدىلازاهجلاىلع(ياسوت)دمتعا«تقولاسفتيفو

يتلاةصاخلاوةيمسرلاصخورلانمةعومجمعازتنايف«برغملابيسنرفلا

رابتالاولوخدلاعنميناكنكامأيفةيداصتقاوةيرابتزكارمحتفبحمست

قلعتتىلوألا:ناتصخراهرطخأءةيرامعتسالارصانعلافرطنماهيف

نييسنرفلالالغتساىلعروكذملاةينازولاةقيرطلاسيئرعمقافتالاب

ةيسنرفلارداصلملااهتردقيتلايضارألايهو؛هتيوازوفيرشلايضارأل

قلعتتةيناشلاو.“برغلابةيعارزلايضارألاعبروأثلث.يلاوحب

يئلا«سافيفةيرابجتةسسؤمةماقإبنييسنرفللحمستةيمسرةصخرب

لامعأةماقإىراصنلاىلعمرحيةسدقمةنيدمربتعتتقولاكلذىلإتناك

هذېب‹هيرصتيفرختفياوريف»يسنرفلاريزولالعجامم.اہبةيرابت

يداصتقالالغلغتللاًديدجاحتفواسنرفلاًريبكاًبسكاهربتعيوءةصخرلا

سيسأترودباًملكم«ياسوت»ناكالو.يلخادلابرغللايفييوروألا

يساپسريبخكاهيفهصصختل)ةيراجتلاةسايسلابةقلعتلاقارتخالالئاسو

عمبحسناو«سيسأتلااذهبهتمهمىبثأدقفء(ةيرامعتسالانوؤشلايف

لئاسوقيبطتيفهتربخمكحبروكذملا؛وزيلاج»هفلخيلم۱۸۸۸علطم

.ةيراجتلاقارتخالا

تاكرشهيلإمضفروكذملايتاكرشلافلحلاعيسوت«وزيلاج»ررق

Allard)يشاميدا)ورییلیس) a), (Demachy?ةكرشلا)مث

: ?كلذعجاریو YET YEN : ?جبیم (A)

- Jaluzot: Le monde des affaires. p: 477.
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Farges)ةيطسوتلا et chantiers de la mediterannés?دعبامیفتنميهيتلا

مخضلايتاكرشلافلحلااذهطبروءةيبرغملاةلودلالامعأىلعاًيئان

ةيلومشلاولماكتلاوقيسنتلاقيقحتلءةيسئرفلاةيلالاوةيسايسلاىوقلاب

قيسنتلايفدمتعاو.برغماب(اًيداصتقاواًيلامواًيسايس)لغلغتلاةيلمعيف

DE)نيسرمتمنيراطإىلعةفلاحتملاتاوقلاهذهنيب Kerdac)?

. (Charles Goutsch)y

قيسنتيف(ةعساولاةينقتلاوةيسايسلاهتربخمكحي)لوألاصتخا

ةلودلا)ةثالغلافارطألانيبةيداصتقالاوةيسايسلاتاقالعلازيزعتو

نامضلو.(ةروكذملاةيسنرفلاتاكرشلاو-ةيبرغملاةلودلاو-ةيسنرفلا

حبصأوء(ةيطسوتلاو-عيبرلا)يتكرشةسائرىلوتهتعرسوهلمعحاجن

Jiaپرغاةظقي)ةديرحاًريدم (Revell du Maroc?ةجنطبم۱۸۸۹حتاف

Diaris:جنطةرهوج)مسالمحتةنيدملاسفنبىرخأةديرجسسأو de?

*(Tanger?ةيبرحلاةرازوتارباخمنعًالوؤسمحبصأتقولاسفنيفو

ةيسايسلاهتايلوؤسمبناجىلإةمظتنلاريراقتلاباهدوزيبرغمابةيسنرفلا

حيصتلةيسنوفلاةيطسوتلاةكرشلادعاسيذلاوهو.يسامولبيدلامسقلاب

برضبةقلعتملاتازايتمالاركتحتوءةحلسألاببرغملليساسألادوزللا

ءتاحالصإلاضعبزاجناويفسآوءاضيبلارادلائناومؤيهجتودوقنلا

يثالثلارودلااذهب«كادريك»نكمتاذکهو.كلذريغوضورقلاميدقتو

ءيسنرفلاذوفتلاحلاصلامامتاهئاوتحاوةيبرغملاةلودلالخادلغلغتلانم

ةيداصتقالاةوقلاجمدلربدملاسأرلاةيسئرفلاةسايسلايفحبصأامك

عيمجتب)دحاولمعيفةيسنرفلاةيركسعلاوةيسايسلاةوقلاعمةيلالاو

يفةماهةناكمكلذبئاجىلإلتحاوء(اهلكةيرامعتسالاتاقاطلا

هتسايسةجيتنةجنطباهلكةيبوروألاةيرامعتسالاةيسايسلاطاسوألا

-“بوغلابزوفللةيسنرفلاةّكلاحجريهلعجامءةيمالعإلا

:كلذكو٤٤۲:جييمعجاري)۸0(

J.L. Miège: Journeaux et Journalistes d Tanger (in Hesperis - art).?-

(A0?عجاري:

- Jaluzot: Le mondes des affaires en France de lonis philippe au plan

monnet. Paris 1952 p: 477 et s.
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ةكرشللثممكنابايلايفةليوطلاهتربخلاًرظنف؛شتوك»يناثلاامأ

ةيلاثاوةيسايسلاتاوقلاجمديفهتربخلٌمِيْفُّتسادقفء(عيبرلا)

ءاوتحالاويوقلاقارتخالاقيقحتىلعهتردقلكلذكو

لمعبرغمللهلوصودرجمبكلذلوألاهبحاصبهيبشوهف

ةقطتموةجنطلوحينازولافيرشلايضارألالغتسازكارمعيسوتىلع
ءاهلامعأوةيبرغملاةرادإلاحلاصميفلغلغتلاىلعلمعوءبرغلالهس
نمدافتساوءاطيرغلوضفايرخملاةيجراخلاريزوبهتقالعززعف

هلوصحبناجىلإةجنطوسافبةيرابتتاسسؤمءاشنإيفهتدعاسم
لالخةجنطبمحفللتاعدوتسمولورتبلللمعمةماقإلصخرىلع
ءةيبرخملاةموكحلاعمةيلامضورقيفلخدو)ع۹0-)
عمءارشلاونهرلاوةيشاملاةيبرتيفةكراشملاوضرقلاتاطلاخمعسوو
تایقاشتايفلخدو«برغلاولاسشلايفناكسلانمريبكددع
ةقطنلالحاسلوطىلعاهلمكأبلئابقعملالغتسالاوةطلاخملل

۳برغملابرغبونجنونيداووحنةيوارحصلا

تاينقتتعاطتساعم«شتوك»رودلماكتباذكهو
قامعألايفةوقبلغلغتتنأيسنرفلا(يسايسلاويداصتقالا)يدملاوزغلا
ةيركسملاةوقلاتناكاملثمء”ةيبرغماةيسايسلاوةيلالاوةيداصتقالا
.رخآدعياءزجهلتحتوةيبارتلاهقامعأيفلغلغتتةيسنرفلا

اسنوفتعاطتساءةيركسعلاوةيندملانيتوقلادوهجديحوتباذكهو
ةيئاهتلاةلحرلاىلإلصتوءبوغللاباهزوفوحنةمساحلاتاوطخلاعطقتنأ
١۱۳۳/م۱۹۱۴ةنسهيلعاهتيامحعضونمدعباميفاهتتكميتلا

س

(AV)?جییم:EAE E?

ةيقبدضبرغملاىلعاهتنميهنازيمحجرتنأاعفةسايسلاهذياسنوفتعاطتسا(۸۸)
.هيلعاهعمسفانتتتناكيتلاةيرامعتسالاةييوروألالودلا

٤۹



 

ىناثل)بابلإ

دادعتساللةيعحرملاميهافملا



 



 

تلاثل)لصفلا

ةلالدلالخنمملعلاموهفم

يرظنلافيرعتلا

مهفلاوموهفلا

نيبملعلانيبلعافتلاةقالعركنينأدحأعيطتسيال

.ةوقلاوملعلانيبوأدادعتسالاوملعلانيبمثنموءتايجاحلاوملعلا

ةرتفلايفبرغمءاملعناكامك-ملعلاموهفمديدحتنإفكلذل

وأ«يملعلامهجاتنإيفهنوصخشيو(ه18/1۳ق)ةسوردلملا

ويفهرودوعمتجلابهتقالعيفهيلإنورظنیوأ«هنونقلیوهنعنوثدحتي

لانيباذهةجردولعافتلاةعيبطديدحتىلعائدعاسي-ةايحلا

ديدحجلايبوروألاوزغلافورظلالخبرغللااهيلعناكيتلاعاضوألاو

قرطو‹تايلقعلامهفىلعاندعاسيامكءرشععساتلانرقلايففبرغملل

يفملعلابكاتهناكةجرديأىلإوءةرتفلاهذهيفريكفتلا

اندعاسييلاتلابوءخلإ...ةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالاجللا

هذهيفدادعتسالاةيلاكشإمهفوءروطتلاودومجللاةيلاكشإديدحتىلع

.فورظلا

يو‹تاباطخلاوقئاثولاوبتكلايفاریٹک(ملع»حلطصمددرتي

نأنودنكلوءةسوردملاةرتفلالالخبوتكمريغوأبوتكمجاتنإلك

انهجاوتةلكشملوأنإثيحباًقيقدليلحتحلطصلملااذهلدجن

مامتهالابايغنأيعيبطلانموءموهفملاةلكشميهةرتفلاهذهيف

مدعيلاتلابينعيوءةميدقلاةيلقنلاميهافلابظافتحالاينعيموهفلاب

رودلاةعجارمينعيموهمةعجارمنأل٠«ملعلليفيظولارودلاةعجارم

7



 

.رثأىلعهلرثعنملوءعقيملاذهو«هليفيظولا

لالغتسايفملعلليفيظولارودلالوحةماهتاشقانمدجوت

ناسنإلابيقرتلايفهتمةدافتسالاوءتاينهذلانيسحتوةايحلارصائع

يفاهمحتأةرقفيفماستبالابحاصدنعلضفأعضوليکشتوءةايحلاو

ةيقوتيفاهتيمهأوةيسفنلامولعلابةصاخةليوطةرقفمحقأامكء"هباتك

ةديدشلاةجاحلابهروعشدكؤيامم"”ناسنإلليقالخألاويوبرتلاماظنلا

فصوباليوطمتهاصليلعدمحمثيدحتنعهثيدحيفر.كلذل

رايتخانأاًدكؤمءايوروأباهرداصموثيدحتلااذهلةيجولونكتلارصانعلا

وطخداعبإيفحيحصلارايتخالاربتعيثيدحتلاةيلمعليلعدمحم

ماقيذلايسنرفلادفوللةيكيئاكيملاةعاربلابكلذكهوثو.رامعتسالا

ناطلسللةيدهيسنرفلاريزولااهمدقيتلاةديدجلاعفادملاتادعمبيكرتب

°يلسيإةكرعمدعبنيدلبلانيبعقويذلاحلصلارثإنٰمحرلاديعىلولا

ظحاليملءرهزألايفميلعتلاجهانمنعهثيدحيفهنأريغ.اذكهو

اهيفهيونتلاواهفصوبىفتكاوءةيداملاوةيبيرجتلامولعلابمامتهالابايغ

مامتهالاظحالناذكهو.”تاداهتجالاوبهاذملافلتنيبجمالاب

اذهةعجارموءملعلاموهفمبمامتهالانودءيملعلافيظوتلابماعلا

يتلا(تاذلابةينقتلاةمزألا)ةحلاعميفيفيظولاهرودديدجتلموهفملا

.طاطحنالاوفعضلاةمزأساسأتناك

لوح«ناريكنببيطلا»ةلاسرلةماهةشقانمكلذكدجنو

ديدشباجعإبلوهجملادقانلااذهاهلوائتثيحء(ةيلقعلاتاكردلملا)

يلقعلازاهجلااهنمبكرتييتلاةيلقعلاتايلآللتاليلحتلاضعباًفيضم

هذهذحشيئمهفلارودوظفحلارودلوحةجيتنباهنمجوراالواح

تأىلعلدتءالعفةديجةلاسريهو.(ةيلقعلاتايلآلاوأ)تابكرللا

.١١۱و۳۰:طوطخ? ماشهنباةلودنعماستبالا()

.۱۹۳:قباسلاردصملا()

.اهدعيامو۴۰:قباسلاردصلا()

٢۲۵:قباسلاردصملا()

:قياسلاردصلا

.ةصاخةطوطغن? ةريغصةلاسر؛ةيلقعلاتاكردملا:ناريكنببيطلا

۹۸



 

وأةيفيبطتلاةمهملانكلوءماهدحىلإاًقيقدناکمولعلليرظنلاحرطلا

يهوءةدوقفملاةقلحلايهةيرظنلاتايطعملاهذهلةيفيظوتلاوأةيبيرجتلا

.لحلاةقلحلا

يلداتلاميهاربإخيشلااهمدقيتلاةيرظنللةبسئلابهسفنءيشلاو

نأعاطتساثيح? رشاعلالصفلايفانيأرامك? روطتلانوناقلوح

روطتلاةرورضدكؤتةلالداهيطعيلءةرابعللدماجلاېالدلاموهفملابلقي

6:ايحلاونوكلاىف تحبصأدقتناكروطتلاةركفنأرهظڀاهنمو

هرودبوهربعهنأمهملاو.يضاملانوقلاةياهنيفءاملعلانيبشاقنراثم

.ملعلاموهفمبمتينأنودملعللةيفيظولاةلالدلانع

دقفءناريكنبلضفملانبدمح»خيشللةبسنلابرمألاكلذك

ةسدئهو.باسحنمةيضايرلامولعلاةفيظولوحةماهةشقانممدق

ءايوروأيفثيدحلايكيناكيملاجاتنإلايفيساسألااهرودو؛كلفو

ًالواحمءاهريغونمزلاتاقوأسيقتيتلاتاعاسلاوفتاهلاوراطقلاك

جئاتنلعلوصحلايفةيضايرلامولعلاهذهلةكرتشملاةقالعلاحیضوت

نودبنكلءةينقتلاةايحلاروطتوةيكيناكيملاةسدنهلايفةماهوةسوملم

تايضايرلاكةيعيبطلامولعلاةفيظولةماهةشقانمكلذكدجوت

هیباتکيفيناميلسلاجرعألانبادنعريوءايزيفلاوءايميكلاوةسدنهلاو

لواحجرعألانہانأفرعتسو5ةديز)و(برعملاناسللا)

لعلدتموهفلااذهاہممدقيتلاةعرسلانأو؛ملعللموهفمميدقت

.موهفلااذهحيضوتلجأنمهبرعشيناكيذلاطغضلا

.طابتغالايفهتجرتنمضروطتلايفيلداتلاميهاربإيآربقلعتلاصنلاعجاري(۷)

۔٢۲۵٢٢۲:طوطخ

اتضرعذقو٠/۲۳۰:ثيدحخلابرقملاةظقيرهاظم:هنععجاري()

.رشاعلالصفلايفليصفتبكلذ

40٤۳-۳۳4:طوطخم? خيراتلاةدبز:كلذكو.١١۱-5۹٠:برعملاناسللا()

.۵٤۳:و
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ءةعجارملاةدعاقوةهجاوملاةدعا:نيتدعاقىلعاهقمعيفرودتةيخيراتلاةكرلا

نأودعتاليهوأءةّيراضحلاوةّييدلاةيفلخللصيخشتىلعدمتعتةعجارملاو

اهءاروىفختةعنقأالإيهامىرخألارومألارئاسٌثَأو«صيخشتلاكلذنوكت

ةتيدلاةيفلخلا"تحتيوطنتيلاةلعافلاتارشؤملاوءةيساسألايعاودلا

كتيكلايدلازواجتيامكء"يلغيملا"لدحلافلولازواجتيكلذبو‹"ةيراضحلاو

‹عفادتلاوداهحلاوعادبإلاوداهتجالاوديدجتلا"دعاوقنطبتسيو"يسكراملا"

ةوقلا"لوصألهديدحتيلةعمتحبافضرعيو«"ةيمالسإدعاوقاهلكو

ريبعتديحىلع-رارمتسابهلحارمرييغتيفمكحتتو«خيراشلاكّرحتيلا

ةوقلالوصألهديدحتيفلضافلافلوملاعمفلتخندقانكنإو-نحنو.فلؤملا

اننيبفالتخالالآمنأالإ-خيراتللةكرعلارصاتعلااهريتعايلا-ةئالثلا

.ريبکدحىلإيظفلهنيبو

ارو«ىلاعتهللانيبةفالع":نعةمجان"خيراتلاةكرح"ريتناننإ

دوهشلاونارمعلالعفلاًناديمواًرخسمنوكلاوءةفيلخناسنإلانيبوءاًقلاخو

"لعافتلا"وأفصوبةقالعلاهذهديفنأدونالو«يناسنإلايراضحلا

التايعادتوأناعمةيأيعدتسيوألالظةيأفصولاىقليالكلامهريغوأ

لحجقلاخلالزألاهلإلانيبةقلطمةقالعاهيلعءاقبإلالضفنلبءاهديرن

ثريىتحهرارمتسايفنوكلاوةدّدجتملاهيتاسنإيفناسنإلا:نيقلطمنيبو

.اهيلعنموهللا

يفرظنننیحيظفلفالىلإيهتني-ترشأامك-فالخلانكل

«خيراتللةكرحلالوصألايرامعلطروتكدلااهربتعايلا"ةنالثلاةوقلالوصأ"

:هدنعيهو؛رارمتسابهلحارمرييغتيفةمكحتلاو

ةقاطهنملعجيىتحدرفلابروطتيالاسراًنومضماهرابتعابةديقعلا:ًالوأ

.ةلعافةّيميظنتوةيراضحوةيركف

هتدعاقونارمعلاقلطنمهرابتعابيبيرجتلاويرظنلاهيقشبملعلا:ایناٹ

.هتلیسوو



 

لبقةيروتسدلامهعيراشميفةيراغملانويروتسدلادكأامك

ةمزألاةهجاولةيسايسلاوةيبيرجتلامولعلافيظوتةيمهأىلع"ةيامحلا

.ةيقيبطتلامولعلاموهفلمهنمحيضوتنود

لوحةشقانم''هةيهبلاللحلا»هباتكيفينرشملادمحممدقو

يوتحتيتلاةديدجلاةيقيبطتلارصانعلامغروءءايميكلاملعفيظوت

دكؤيامءفيظوتلااذهلقيتعلاروصتلااهيلعبلغيهتشقانمنأفءاهيلع

طورشلانأالإ.هريغدنعوهامكءهدنعملعلاموهفلديدشلاضومقلا

ةرورضكيداوبلايفميلعتلاميمعتةرورضلوحاهمدقيتلا

نيتاوقلاوغالعلابديدجتلاتايطححعحىلماعتلاىلإلاقتنالاوحتةيساسأ

زوايتوديدجتلاودادعتسالانيئاوقللماكيقيقحمهفىلعلدتءةيملعلا

يقيبطتلاروصتلاىلإعجريهدنعناكيذلاىضومغلانأدكؤياعةمزألا

.يرظنلاروصتللسيلو

خرؤملاةلاسريفاجاخضاوملعلليقيبطتلاروصتلاناكدقل

يفباتكنومضملوحدمنانبىسوميكللابجاحلاىلإسوستكأ

مدقدقوهيلعمكاهتعجارمروكذملابجاحلاهلمبلط«نداعملا

اًذكؤمءباتكلااذهلةيقيبطتلاةيملعلاةميقلالوحهتاظحالمسوسنكأ

«هتامولعمقيبطتنكمياًينقتاًباتكسيلوءنداعملليفصوباتكهنأ

ةينقتلاةيملعلاةفصلابزيمتتالوةقيتعتامولعملاهذهنأاحضوم

لوحايرصاخيضوتهيفدجنيذلاتقولايفاذه.'”ةيقيبطتلا

ءةقيقحلاملعوةعيرشلاملعموهفماًضوصڅخوءيلقنلاملعلاموهفم

:عجاريةيروتسدلامهعبراشمنعو.ةلاسرلاهذهنمضمبتاحورطأانشقاندقل()

-٢4۲و۸٤٤٤٤٤٤و۱۳۰/۲-۱۳۱برغملاةظقيرهاظم:ينونللا

4

-ةيهبلاللملا:عجاري-ءايميكلاملعةشقانلةماهةحاسميفرشملاصصخ()

.۲۸۱-۲۷۰:طوطخم

:ةيهبلاللحلا()

ء1۳/۲٤٥6٦4:فاحتإلا:عجاريءسوسنكأدنعيقيبطتلاروصتلااذهلوح()

كلذانلصفدقو.۱۹-١١:.برغملالاجرريهاشمتايركذنمعيارلاددعلاو

.سداسلالصفلايف

lose



 

فرطنمبتكلايفرخلنيحنمراثييذلاشاقنلالالخنمكلذو

نيبراديذلاشاقنلايفاًيلجكلذرهظدقوءنييفلسلاوأةيفوصلا

سوسنكأدمحمخرؤلاويفةيرداقلاةقيرطلاخيشياكبلادمحأ

همدقيذلاقيلعتلالالخنموأء""شكارمبةيناجتلاةقيرطلالغم

دقنلاوأ“اهلهضيرقتوينانبةيشاحنومضملوحءاملعلادحأ

ء“”«مرمرعلاشيحلا»هباتكوسوسنكأدضيفرشملايبرعلاهمدقيذلا

دكؤيامءريثكمهريغوأهتزربأام»هتلاسريفيرتولاو

يفيملعلالقحلاىلعبلغيناكةيلقنلامولعلاموهفمبمامتهالانأ

فورظللدادتمايهةلحرملاهذهنأىفخيالو؛ةيامحلالبقامةلحرم

.اهتقبسيلا

ىلعلدتموهفملاةمزأنإ؟مهفلابايغىلعموهفملابايغلديلهف

ةمزألارهاظمتلجسةلحرملاهذهىلإعجرتيتلارداصمافءمهفلاةمزأ

هيفنکلوءهرهاظموهجئاتندیدحتثیحنمةوقهيفاليجستاهرصانعو

.هیابسأدیدحتةهجنمدیدشفعض

ةمزألاوةيعامتجالاةمزألانعرداصملاهذهتئدعتدقل

مالسلادبع:دعياكيلاوسوسنكأنيبشاقنلااذهبةقلعتملالئاسرلاعجاري

اسما:يفرشملايرعلادئعو-١۱۷:طوطغقيلعلارخافما:يئاجللا

.اهدعبامو۸۷:طوطخم? يفرشللا

صنلجسثيحء10۹4-٢۲۵روكذملاطوطخملا-ةيلعلارخافملا:يفكلذدرو()

.هبحاصمساركذيملوقيلعتلا

-(خلا...يفرشملاماسحلا)ءامساّباتكدقتلااذهيفيفرشملايبرعلافلادقو

۔اقباسروكاطوطخملا

دمحمناطلسلادهعيفبرغملارازامدنعةرونملاةنيدملانموهويرتولافَلا(۷)

يوةرصنيفرادقألاةتزربأام»اهامسةحفصنيثالثيلاوحيفةلاسرعبارلا

اهاتسردواهانققحدقو.اًفينعاًموجهسوسنكااهيفمجاه«رارسألاوبقاتملا

.م۱۹۸۵ةنس٢مقرصاخددع? سافببادآلاةيلكةلجمنمضاهانرشنو

هذهبةقلعتملارداصملايفثادحألاةبسنمظعمةيلبقلاتابارطضالاةيضقلغشت(۱۸)

هذهبابسأليلحتلضرعتتمرداصملاهذهنأريغءةيامحلالبقامةلحرملا

=ةيماسقنألاقيمعتنمديزتتناكيتلاطباورلاكيكفتو«تابارطضالاهذهىلع

۱۹



 

«قيثوتلاوةمزأوءةيئاضقلاةمزألاوقيرادإلاو'”ةيسايسلا

نوكينأبجييتلاةسرامملاوروصتلاو«هسفنمالسإلاموهفمنعو

نعوءةيركسعلاةمزألاىلإةفاضإلاب٠"”ةيقالخألاةمزألانعوءاهيلع

اهنكلوءاهريغوتالكشمنماهيلعبترتياموءةريطخلاةيملعلاةمزألا

اهبنجتٌنِإو.اهتقلخيتلابابسألاوءةمزألاهذهتادلومنعثدحتتمل

ابلاغنكلوءمهفلابايغىلإاًنايحأعجريدقبابسألاهذهنعثيدحلل

اًنوَخبابسألانعثيدعحلااشاحتتام-ةيسايسلارومألاىفاًضوصخو

ةلحرلاهذهنعثدحتتيتلارداصلافاًمومعو.باقعللضرعتلانم

ملعلاةمزألاًسوملمايداماليدءاًنومضمرالكشءاهسفنيهصخشت

ةزيمتمةيملعةردقبلطتتتناكيتلا,ةلحرملاهذهيفهتفيظوو

,لهتمدختسايتلاتايلآلايفىتحةيملعلاةمزألاهذهىلجتتو.اهتهجاومل

اهتلوأيتلاةميقلايفوأءتاينقتلاوجهانلاوةغللاكفيلأتلايف

لئابقلاهذهةمكاحموهرداصملاهذههتروصتيذلاجالعلاوءعارصلادحشتر=

يلالمسلايلعدجناذكهو.فتعلاوةوقلاپماكحألاكلتذيفنتىلإةطلسلاعقدو

لوألابابلانم(۱۳وهو٤):لوصفلاصصخيء(ةئاعتسالاةيانع)هباتكيف

لكيعبارلابابلا)يفلواحدقف(ةرفكلاعمقم)يفيئاجللاامأ.ماكحألاهذهل

امهلبقو.ماكحأنمهنمضتاممغرهبسأيالروصتينأ(اهلوصف

يتلاماكحألابههجاوولكشملااذهل(طيسبلاباوجلا)يفيلوستلايلعضرعت

فئعلاةينهذنأرهظیو.هریغويلالمسلاهذيملئلٹمدعبءاجنماهدمتعا

ءاهقفلاتلعجاهبمتتتناكيتلاةعيظفلاقرطلاوءلئابقلادنعتناكيتلا

.ماکحآنمهقحتستامباهنوھجاوی

ءقالقلا:تاحورطأنمةماهالوصفةيرادإلاوةيسايسلاةمزألاهذهلتحت()

مييقتانلواحوءثحبلااذهيفةساردلاباهلانضرعتدقو.يلالمسلاو«يئاجللاو

.ةيسايسلاةمزألاهذهلاهتلاعم

.اهيفىشفتيذلافلختلاولهحلاوةيئاضقلاةمزألاءذهلبثكةدعضرعتت()

/:يماسلاركفلاو.١٠-4:طوطخ_ةراسخلانايب:يتيغلبلا:الثمعجاري

۵٥۲:طوطخ? ةيلعلارخافلاو.١

يفتثدحيتلاةيقالخألاوةيدقعلاةمزألاهذهلماهلافصولاالثمعجاري()

٠..زيجولافاعحتإلا:يلاكدلادمحمدنعم۹٠نرقلاةيابهنلالخيرغملاعمتجللا

ةيتسحاةلودلاركذيفةيئسلاةردلا:يفوردملادمحمكلذكو.٤۳-۳۳:طوطخم

زوحلئابقدنعفالتخالالوحتلهفصولالخ۱۷۱:صةمتاخلا.طوطخمس

۔شکارم

e۳



 

هذهاهبتلجسيتلاةقيرطلاو.اياضقللاهلوانتلالخ”ةقيقحلل

تمتهايتلاعيضةاوملاوءهتيمهأبسحاهدنعثدحلابيثرتوءةقيقحلا

ce?ةدئاستناك1نأدكؤيامماذكهوءهتبيغ.امواهنمهتلوانتامو

تناكيتلاةمزألافيلاتلابوءموهفملايفةدئاستناكاملثممهفلايف

‹يداصتقالاويسايسلا)عقاولااهتملکشتیيتلاتاقالعلايفةةدئاس

يتلاةمزأللساكعنايه(...يفرعلاو«يقالخألاو«يعامتجالاو

۔(لقعلاوأ)نهذلايفةدئاستناك

يذلايفيظولارايعملابمامتهالاهانعمملعلاموهفمبمامتهالانإ

ةقالعراضحتساءانعمملعلاموهفمثحيوءةيملعلاهبنژوتنأحمسي

بسحمولعلافينصتىلعةجيتنلابدعاسياممءاهلكةايحلانوؤشبملعلا

عمملعلالعافتىلإيدؤتةيفرعمةجردهذهوءاهتيلاعفواهتفيظوواهتميق

ماذهوءروطتلاوحنيأء؛مامألاوحنريسلاىلإيلاتلابيدؤتوءعقاولا

موهفميفثحبلادجنميلاتلايو«ملعلاموهفمبمامتهالاعقيملف؛عقب

.ملعلابملعلايفريكفتلادجنأيأءملعلا

مكحباوناكنيذلانيلوؤسملانمددعيفةقيقحلالوقتنأرداصماهذهعطتستل()

هذهيفنوفرصتيوءةّمأللايلعلاحلاصملايفنومكحتيايلعلاةيلوؤسملايفمهعقوم

هذهيفمهتروصديتكلذعموءةيصخشلامهحلاصمومهاوهبسححلاصلا

نأروصتياهأرقاذإناكملانعديعبلانأىتح؛خيراتلايفروصلاعلانمرداصلا

يتلاتامولعملابكلذللثمنو.ضرألاهجوىلعمهحلصأوسانلامظعأءالؤه

لعاًيصوهسفنبصيذلاىسومنبدمحأبجاحلانعرداصملاهذهاهتمدق

ةردقلاوةيرقبعلابروكذملابجاحلارداصملافصتقهزيزعلادبعريغصلاناطلسلا

اهيفحبصأةجردىلإاًدسافناكرصعلانأدكؤيامم(!)ةيسايسلاةمكحلاوةيرادإلا

دېتالثیحباذکهو.ةيرقبعمهرثكأومهردقأوسانلامكحأوهروكذملابجاحلا

ضرعتتامدنعلب«ءاهتمةدافتسالانكميءاطخأللاًيقيقحاًدصررداصملاهذهيف

اهعمبعصيةمظعلانمًالاكشأمهيلعطقستو‹باقلأبمهفصترابكلانيلوؤسملل

نمللقتالءاطخألانأعم.مهتلطختاهعمبعصيامكءةهجنمكلذبقيدصتلا

ءاطخأتماداماهتروطختناكامهممهتردقونيلوؤسلالمعوصالخإةيمهأ

.طوطغخت-ةيتسلاةردلا:نومحرنبا-:فيرحتلااذهىلعةئيسلاةلثمألانم.طقف

٤:ص.طوطغخ? رصثلافيس:يعابسلاميهاربإنيدمحم.اهدعبامو۴ص

۔اًبیرقتءانٹتسانودہفیلآتلالکو.اهدعبامو

۱۰۳



 

يفملعلليفيظولايرايعلاديدحتلايأءملعلاموهفمنيماضمںإ

نيركفملادنعوأءاّمومعةيمالسإلارداصملاةيقبوأميركلانآرقلا

:يهفئاظوٹاليفاهرصحنکميرصاعملاخيراتلايفءاملعلاو

.ةقيقحلاديدحتىلعملعلاةردق

.تالكشملالحلعملعلاةردقو

ابلاقتئالاوعاضوألارييغتوءديدحلاقيقحتيفملعلاةيلاعفو

."”(جرعألانبالوقبسح)ىوقألاولضفألاوحن

.منعىمحفلايفانجةمهمملعللةيفيظولانيمابقلاهذهةفرعمنإ

هذهوءةسوردملاةلحرللايفبوغماءاملعدنعدومحلاوُروطتلارصانع

نميأءفيلأتلاوفينصتلاوفيرعتلا:لالخنمالإىتأتتالةفرعللا

:يهةيساسأنيماضمةئالثلالخ

ق)ةسوردملاةرتقلايفبرغملاءاملعدنعملعلافيرعتصحف

.(ه۳١

لديقيبطتلااذهرابتعابكلذكمهدنعمولعلافينصتصحو-

.ملعلاموهفملع

موهفلاريسفتهرابتعابمهدنعيملعلاجاتنإلانومضمصحفو-

.ملعلا

يفثحبلابانهامئيب.هبالصفهلصصخنسكلذل

.مولعلافينصتوملعلافيرعت

ةرصاعملاوموهفلا

دعبلااهياعسسأتييتلاةيفرعملانيماضملاملعلافيرعتصخلي

وأةكرحلاماظنلةصالخلثميوهف.ةمألليخيراتلاويراضحلاويركفلا

ممعمتجملالعافتتاجردىلعيلالابلدیوءعمتجللايندومجللا

:برعملاناسللا(۳)

٤



 

امك«ليقتسماورضاحلاويضاملايفةيناسنإلاوةيعيبطلاوةيتاذلاتايطعللا

يلحوأاًدادتماءاًيثوجوأاًيلومشاًدادتماملعلادادتماىلعلدي

ةكرحلانومضمصخشيءهدومجوأفيرعتلااذهروطتو«ملعلافيرعتف

.اًمومعةيراضحلاوةيركفلااهداعبأيف

فصنلالالخابوروأيفةيعيبطلاةسردملادنعملعلافيرعتًلثمف

ةسردملادنعملعلافيرعتنعفلتغيءرشعنماثلانرقلانملوألا

دنعملعلافيرعتنعوءم١١نرقلايفاهلبق(ةيليتنكرملا)ةيراجتلا

ماظنيفملعلافيرعتنعوءم١٠نرقلايفاهدعبةيكيسالكلاةسردملا

.ويلاةديدجلاةيلاربللاةسردملا

ليكشتوسيسأتيفتماسيتلا-ةيراجتلاةسردملادنعملعلاف

دنعامأ."”؛تايهاملاديدحتا:وهم١٠نرقلايفةئادحلاماظن

نيرصعلانيباذجةقيقدةيلاقتناةلحرميفترهظيتلاةيعيبطلاةسردملا

سيسأتتايطعموحًنالاقتناتلثميتلاةلحرملارصاعلاوثيدحلا

بحذماةطحمًبالاقتناوءاّيراضحواًيسايسواًبداصتقاواًيركفةرصاعللا

ءقحاللايكيسالكلابهذملاىلإقباسلايراجتلابهذملانميعيبطلا

ةيعاتصلاةروثلاوةيسنرفلاةروثلادعباميفاهتنشديتلاةرصاعملل

ههجوتنعرظنلاضغب)? ةيلاعلاوحنيراضحهجوتكيلاربللاماظنلاو

جاتنتسا»:وههذهةيعيبطلاةسردملادنعملعلاف:(-(يداصتقالا

.«نيئاوقلا

ءيلمأتلاجهتملاساسأىلعموقييراجتلابهذملادنعملعلافيرعت

امتيب.ملعلاننیئاوقفاشتکاىلإلصينأعيطتسيالجهنموهو

ىلع(طبضلابويكسيتنومدنعو)يعيبطلابهذملادنعملعلافيرعتلدي

صالختساوءاهتالوحتةبقارموءعئاقولاعبتتوء(ةظحالملاجهتم)دامتعا

ىلعجاجتحادحاونآيفوهجهنملايفبالقنالااذه.اهنمنيناوقلا

ةجاحلانألءديدجماظنلجمانربكلذكوهوءميدقلاملعلاماظن

ةمجرت? خيراتلاوةسايسلا:(ويكسيتنوم):ريسوتلايول:ميهافلاهذهنععجاري()

.توریب۔۱۹۸۱/۱ط-یرکذردا
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لمعلاىلإ"”يديرجتلاملعلانوئاقماظنبلمعلازواجتضرفتتحبصأ

.(بيرجتلاو)ةظحالملاملعنوناقماظنب

ملعلاحبصآم۹نرقلايفعستتتذشأوءمولعلاتروطتالو

ىلعاًرشؤم-عارتخالاوراكتبالاوهيأ? ؛ديدحجلافاشتكااينعي

.لودلاوءاملعلاتامامتهاوةلحورملاتاهجوت

هجاتنإرثكونادلبنمعسوأددعيفملعلارشتناامدنعو

ءةقلتخملاتامزألادايدزاعميلاعلاقوفتلاةبترمىلعسفانتلادادزاو

.٩"تالكشملحىلإفدجتةيلاعفا:وهملعلافيرعتحبصأ

«ةيوورضةايحلايفاهتئاكمنألءاّيئابنةيرظنلاةيديرجتلامولعلازوابتنكميال()

مئاقلايراضمحلالقعلاروطتساسأيهوءىرخألامولعلاةناكمقبستاهنإلب

يهفكلذلءهّيقروناسنإلاوةايحلاونوكلانعميهافلاوتاروصتلاساسألع

ىكِإلصوتيةيديرجتلامولعلابنأل.ىرخألامولعللىتحةّيساسآلبءةيرورض

.اًنايحأمولعلاهذهجراخهفيظوتوءةيقيبطتلامولعلايفيداملاملعلانيتاوقمهف

لشمءضرألاهجوىلعمولعلاحصأوهامةدرجملاةيرظنلامولعلانمكانعو

لمأتلاورظنلاولقعلانعرداصوهاماهنمو.يهلإلايحولانعةرداصلامولعلا

..ًاطخلاوباوصلالمتحيو

مولعلانيئاوقسيساتنألءاهسفنةيقيبطتلامولعلاقحالياطخلاوباوصلاو

هذهءانبنكلوءمولعلاهذهاهلعضختيتلاتاليلحتلاوبراجتلاربعمتيةيدالا

نيئاوقلعجيامم«تالامتحالاوديرجتلاورظنلاهيفلخدياهتغايصونيناوقلا

حبصتدقوءاهؤاطخأفشكنتنمزلاعموةيبسننيناوقاهسفنةيداملامولحلا

ةتباثحبصتوكلذنمصلختتنأعيطتستاليهوءاّيئابعةيولقمنيئاوقلاضعب

لكواعمةايحللنايرورضةيقيبطتلامولعلاوةدرجملامولعلافهيلعو.ةقيقح

لقعلانألوءلامكلاىلعموقتالةايحلانأل«باوصلاوًاطخلاهيرتعيامهتع

روطتتةايحلاو.ءناسنإلالقعوهدحاولقعامهسؤيوامهعملماعتييذلا

.ابلاغناسنإلالقعاهروصتيامكةيقيبطتلاوةيرظتلاتايطعلاساسأىلعريستو

:مالسإلايفيملعلاركفلاخيراتلةمدقم:ناديعسميلسدمحآ.د:الثمعجاري

لخدملا:دايصلاميهاريإ:كلذكو.(لوألالصفلا١۱۳مقرةقرعملاملاع)۸

نمشلاشلاثحبما.۱۹۸۷ةرهاقلاةيملعلاثوحبلاعمجب-بطلليمالسإلا

.لوألابابلا

(نالفالكسیروم):اهمدقيتلاةماهلاةساردلاهئيماضموموهفلااذهنععجاری)۲

لمعييذلانادوليرال)باتكلوح(مدقتلاوةينالقعلا)نع

.يملعلاروطتللةيرظنوحن(هلكاشمومدقتلا)و(ملعلاةيكيمانيد)ناونع

٢



 

وهملعلارايعم.ملعبسيلاهلحيالامووهتالكشلالحيامن

طبتراامدنعاذكه.اهلحيلتالكشملاقحاليملعلاف«تالكشملالح

خيراتلالالخءلقألاىلعتارمعبرأهتيرايعمتروطتتالكشلابملعلا

رايعمناكدقل.ةيبوروألاةينيتاللاةعماجلابوعشدنعرصاعملاوثيدحلا

حبصأمث«نيناوقلاجاتنتسا»حبصأمث«تايهاملاوهةيملعلا

ةةنيعمتالكشملحبصتختةيلاعف»حبصأمث٠...ديدجلافاشتكا»

ماظتلاوأءةلمعلاماظن)لشماًماظنملعلافیرعتحبصأكلذبر

ةفلتخلملاراوطألاديدحتيفدمتعي(خلا...يجولونكتلاوءيسايسلا

روطءجهانمامولعروطءلثمةيديرجتلامولعلاروط):لثمخيراتلل

اذهدكؤيوء(خلإ...ةينورتكلالامولعلاروطءةيجولونكتلامولعلا

ةيراضحلاتايطعملاعمملعلالعافتو؛عمتجملايتالكشمعمملعلالعافت

اهيلعماقيتلاةدعاقلاوه(تالكشلاب)لعافتلااذه.يراضحلاسفانتلاو

لاقتنالاىلعناهربيهوءملعلافيرعتروطتمثنموءملعلاروطت

لهف.سكعلابسكعلاوىلعءةكرحلاىلع(روطتلاىلع)

نماهشيعيناكيتلاةمزألاةعيبطوبرغملاةيعضوددحتنأعيطتسن

رخآريبعتبو!؟؟ةلحرملاهذهيفبرغملاءاملعدنعملعلافيرعتلالخ

ةمزأتملاةيلاقتنالاةلحوملافورظبملعلالعافتسكعيمولعلافيرعتله

.؟(ھ٤1-١۱ق)ةروكذلاةرتفلايفبرغملااهبرميناكيتلا

ةمزألاوموهفملا-

لكشبالإةيامحلالبقبرغللاءاملعدنعملعللتافيرعتدجوتال

عقوتملاناكملايفدوتالثيحبةرثعبمدجوتفتدجواماذإوءاردان

روصعلانعةثورومتافيرعتاهنأامك.دارطتسالكشيفدرتلبءاهل

الوةركتبمتسيلفءنورقذنمةرتاوتمءةيلقنتافیرعتيهفءةيضاملا

كلذك.ثحبوداهتجانعةجتانوأ«ةيعقاوتاساردنمةصلختسم

لعجياممابلاغفدارتلاعباطاهيلعبلغييتلااهتغيصلةبسنلابرمألا

يرعلاركفلاةلجمبترشنو«يبرعلاءامنإلازكرمةساردلاهذهمجرتدقو=

يهو106۱۱۳:ص۹وينوپ/ناریزح١٠٦٠-١٤٠:ناددعلا

.تالكشملالحىلعهتردقنماًقالطتاملعللةيفيظولاةيرايعملاديدحتلؤاحتةسارد

ء۷



 

مهفلاروراهنمتسبتقايتلالوألااهلوصأيفتافيرعتلاهذهعبتت

.اهحيضوتواهتلالد

قلاةفرعموهملعلا»نأبهيفءاجفيرعتتافيرعتلاهذهنم

ٌعْيِصفيرعتوهفيلاتلابو«نيملكتلاوءاهقفللفيرعتوهو

ملعلايموهفمنيبعماجوهفءةيلقعلاوةيعرشلامولعلاىلعةلالدلل

.ةيمالسإلامجاعملااهتددحامکامھٹیبةقراشملاپسءةفرعملاو

وأيلكلاكاردإلللاقيملعلا»نأىلعمجاعملاكلتتصندقف

تقرعلاقياذل»وأيئزجلاكاردإللاقتةفرعملاو#«؟بكرللا

الو«ءراثآكردتاميفنافرعلاوةفرعملالمعتستدقوءهتملعلاقيالوهللا

نمنيبتياذكهو."“«هتاذكردتاميفملعلالمعتسيامئيب«هتاذكردت

٤«لجورعللابصاخملعلانُيحيضوتلايمجعملاسابتقالااذه

.ةبستكمةفرعلاوءهللانمملعلافمثنموءناسنإلابةصاخةفرعملاو

قلاقحاليمالسإلايفمعلانأءالعأفيرعتلاحضويامك

وأ)تاقبطثالثىلعمولعلااولعجةقحاللاهذهساسأىلعو.ليلدلاي

:(تایوتسم

.دئاقعلامولعوهقفلاةقبطاهالعأ

.يدألاركفلاوةفسلفلاةقبطاهطسوأو-

.مولعلاةقبطاهاندأو

-قا-ةفرعملا)نمةبكرمةغيصنعةرابعروكذملافيرعتلاو

اًمومعيهقفلاماظنلالاحميفةيمالسإلاةفرعملاتانوكميهو(ليلدلاو

رىشحتسيلعجاممء(خلإ...قالخألاوماكحألاولوصألا)

4/۲:يماسلاركفلا()

ةفاقثلا-قشمد٢/٤٠۲:تايلكلا:يمورلايفنحلاناميلسنيدمحميوفكلا()

.۱۹۸۱.داشرإلاو-

'يرملاركفلاةلج? (جالحلاةينافرعيفيتاذلادعلمجسعلاقيفر:كلذكو

.۷۷:صء۹رپمسد۔ربمشو?{1V:ددعلا? رصامملا

ء۱۹:مالسإلايفيعلملاركفلاخيراتلةمدقم:ناديعسميلسدحأ()

10۸



 

فورظلاهذهيفتاداهتجالاوماكحألاةيرايعمهبهجاويلفيرعتلااذه

طوغضلاوءاوهألاةرطيستحت-هلوقبسح? ءاملعلااهيفحبصأيتلا

احوراهبديقتلل«فيرعتلااذهةدعاقىلعدكؤيهلعجامم٠ةفلتخملا

يذلاداسفلانمدالبلاذاقنإلماكحألارادصإوداهتجالايفاًنومضمو.

ناكيتلاقحلاةمزأىلع? مازتلالاموهفمب-لديفيرعتلاف.هيلعناك

.عضوىلعلديوةقيقحصخشيوهفءةيامحلالبقامبرغملااهشيعي

موهفملاليصأت

نعهثيدحةبسانمباّضرعهقاس«يلالمسلايلعلاماهفيرعتكانه

ءيبنجألاديدهتلاداعبإوءةوقلاقيقحتيفاهرودوءةيعيبطلامولعلاةيمهأ

وهيأ.(ةحلصملابلجوةرضملاعفدوهملعلا»:فيرعتلااذهلوقي

راضملاعفدوا:هيلعاًقلعمفيضيمث.حلاصلابلجوراضلاعفدتايلآ

فيرعتلاباجهيبشفيرعتلااذهو."حلاصملابناجىلعمدقم

هاتضرعنأقبسامكءبرغلايفةينيئاللاةيلاربللاةسردملادنعرصاعملا

.اةنيعمتالكشملحىلإفدةيلاعفملعلا#:وهو

ةيملعلاتايلآلاوهفحجرألاىلعوأةفرعملاوهنذِإملعلاف

بلجنمنكمتوء(ديدهتلايأ)ةرضملاعفدنمنكمحتيتلاةيجولونكتلاو

٠مالكلاقايسنمهدنعحضاوىنعلااذهو.ةوقلايأ.ةحلصلا

ءةيوبنلااهلوصأوءةيعيبطلامولعلانعهعافدنمضهقاسدقواًّصوصخ

ءةليوطنورقذنمةيسايسلاةطلسلاةنميهتحتاوحبصأءاملعلانأيوجحلادكؤي

هذهنمجرحتالوةمزألالصأوهيملعلاىلعيسايسلاةئميهنأهنممهفيو

هلؤانتبيأ«يسايسلاديىلعامإةنميهلاهذهعفرو.ةنميهلاهذهمفربالإةمزألا

۰.ةوقلابةنميهلاكلتقيزمتبوأءةنميهلاهذهنع

تاقاقشناوفالخلاةلكشمبقلعتتةمزألايفىرخأاًبابسأكرشيهنأامك

كلذبو.خلا...ديلقتلاةرطيسوهعجارتوملعلافعضبناجىلإءءاملعلا

ةنكمللالولحلاوءةمزألانعةلوؤسمابابسألاصخشينأيوجحلالواحي

.اھل

4۳£١:و1۳£١4۱1و174/؟چو176-١/170:يماسلاركىفىلاعجاري

4٤و

.۳۹:طوطخ? ةناعتسالاةيانع:يلالمسلايلع()
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ةيمدتلاثادحإيفاًطرشوةادأوةّلآهرابتعاب(داصتقالا)ولاما:الاث

.يحولونكتلاويسايسلاوًيركفلاويعامتجالارييغتلاو

ء"ةلالحل"طفل-اندنع-لياقتفلوملاهانبثيذلاقسنلايفةديقعلاف

لواشتيءانيتنيذلاقسنلايف-ىلاعت-"للا"نألصخأتناكنإوةديقعلاو

يف-ىلاعت-هللالعفىلإريشيهنأالإءهناشلحهباًناعإاهرابتعابةديقعلا

يئاعملانمريشكىلعيوطنتوةيرورضةراشإيهو.ناسنإلاوةايحلاونوكلا

.ةماحلا

نملصفلاةدارإوةربخلاوملعلاكالتمالمشتانقسنيف"ةعيبطلا"و

فاصتقالاولامالمشتامك.معأ-كلذك-يهوهيلعةردقلاوناسنإلا

.يرامعلاروتكدلاىدلثلاثلاروحلاوهو

-يخيراتلالعفلاف:فالختسالاةيضقلهبنييذلاروحلاوهفناستإلاامأ

لحجهکلميففلختسمناسنإل-ىلاعت-هللانمنامتئالصاح-اندنع

نوكلاهلهللارس«؛ءيسيوأنسحيفيكةفرعملهلمعيفىلتبمناش

نوكيدقهانبتنيذلاقسنلاإفكلذلءاهاوسوداصتقالاولاملاوةعيبطلاو

هركذامناكنإو.خيراتللةكرحلالوصألاىلعةلالدلايفقدأولمشأوىوقأ

."ةئالثلاةوقلالوصأ"ىلعةلالدلايفصخأهانبتويرامعلا.د

ةعماحلامدقتبابسسأاهبرسفيل"ةثالفلالوصألا"يرامعلا.دمدقدقو

لاؤسلاوهو.نيملسملارخأتبابسأو«برغلاوأ-هريبعتدحىلع-ةينيئاللا

ءةيمالسإلاةراضحلاعجارتتدهشيلاةّيراتلاتارتفلاربعرركتيذلاديتعلا

ةلواحملمحتيرامعلاذاتسألاةحورطأو«تعونتوهنعتاباجإلاتددعتو

يفمحلاتلعحدقفةمساحنكتملنإلاؤسلااذهنعةباجإللةقيقدوةداج

."ةعجارملا"بئاوجنمبناجكلذوءلانملابيرقاًرمأباوحلااذه

ةيضقىلإضرصعتدقفباتكلابناوجنميناثلايساسألابناحلاامأو

هتلواميفاهنمبتاكلاقلطتايلادعاوقلانمىرخأةّيركفةدعاقك"ةهجاوملا"

ةيداملاةوقلاءانبوريخستلانيتاوقىلعةمألايعوءادبةداعإيفماهسإلال

تاعمتجاوةايحلاونوكلايفةيحإلانئسلاوسيماونلاونيئاوقلانعفشكلاو

ل



 

نعاهوثروقيرغإلانإوء؛مالسلاامهيلعسیردإومدآباهطبرٹثیح

اهنماودافتساواهوروطومهنمنوملسملااهسبتقامثءنيروكذملانييبثلا

يأ.ةحلصملابلجوةرضللاعفدلةيرورضيهفكلذلءهلوقبسح

.اذهةايحلانيسحتنأريغءةايحلانيسحتوةيهافرلاقيقحتوةوقلاقيقحتب

fF?يأ? راضملاعفدوهكاذنآهلبقبولطملالب«ساسألاببولطملاوه

نإبجی(حلاصملابلجىلعمدقمراضللاعفد)نأل? ديدهتلاعفد

ةوقلاقيقحتلءيركسعلالاجملايفاهفيظوتومولعلاهلهلیصحت

.ينارصتلاديدهتلاةةرضممفداہنکمیيتلاةيركسعلا

:لوقيفةرضملاعفدهبنكمييذلاملعلااذهةعيبطحضويمث

هيفهللاعدبأيذلاةمكحلاملعوهملعلااذهنألءيعيبطلاملعلاوه»

هيلعهينمثءىلاعتوكرابتهتفرعمىلعكلذبلديل«هِتعْنصتاعرتخ

ءةمكحلاوهنذإيعيبطلاملعلاف.“€55نمينوب:هلوقب

..ةيعاتصلاتاعرتخملايه..ةيعيبطلانويعلايهنآرقلايفةمكحلاو

ءتمكحلاهذهذخأنْذِإبجيفءةمكحلاىلعثحيميركلانآرقلانأاميو

ةرضمعفدلةيساسأاهئأنّيبتهنألءةيعانصلاتاعرتخملاهذهباستكاي

.«ةايحلاماظننيسحتلحلاصمابلجو؛رفكلا

نمابتأبركذمولعلاهذهلةيمالسإلالوصألاىلعدكؤيلو

سومیلطبهعضاوةسدنهلاوهللايبنءشيرد]هعضاوةثيهلاملعف»ةيوبن

نممولعلاهذهف.«مالسلاهيلعسيردإهعضاوباساملعو«ميكحلا

يتلاةديفملاريغمولعلاوسرغلانعملکتیامدعبوءاًمومعةيوبنرداصم

رهظنملوامهنيذلانانويلانعونعملكتي؛مهدنعتناك

هذېبلغتشانملوأمه(هلوقبسح)نوؤاشملاولبء؛مولعلاهذهيف

نمنومعزياميفاهیفمهدنس!لصتاوءاهنماونكمتىتحمولعلا

دمثءنوطالفاهذيملتىلإمثد«طارقيهذيملتىلإمث«ميكحلاتامقلندل

فمهدعبأوامفموللاهذهيفمهخسرأاذهوۍطسرأهذيملتىلإ

هذهتررطتفيكملكتيمث."«لوألاملعملاىمسيناكوءاًنيص

.قباسلاردصملا)

.قباسلاردصملا()

آن



 

مولعنماهرابتعاب«اًریبكاًمامتهااهباومتهاو«بر

ءةبولطملاةجيتنلاىلإيخيراتلاقايسلانميهتنيل-هلوق

١7مولعلاهذهباست يآءةرضملاعفديفاهتيمهألةيعيبطلا

بلجيفكلذكاهتيمهألو؛يرامعتسالاينيتاللاوزغ

ةيلوصألاةدعاقلااًررقمءةايحلاماظننيسحتوةوقلاقيقحت

ةحلصملابلجمٹررضلاعفد:يهومولعلاهذهيطاعت

روهشموررقموهامك«حلاصملابلجىلعمدقمراضللا

4

يفةماهوةقيقدةغيصىلإًالعفىدتهادقيلالمسلانول

ةيفرعملالوصألانماهجرختساوءاهيفدهتجاةغيص

طابترانيبامدنعةغيصلاهذهنومضمحضوأدقو.ةيم

ةمكحلانومضميهيتلا‹ةيعيبطلامولعلاباًيلزانتاًطابترا

عفد)ةرضملاعفدساسأاأىلإكلذنمصلخيلمي.

طبضلابددحو.(اهديدبتوةايحلانيسحت)ةحلصملابلج

امامتكردأيلالمسلانأدكؤيام«ءةمكحلايفةدوصقملاةيع

.موهفملاومهفلاىلإىدتهافءاهنعربعملموهفملاةغي

دودحةفرعميفموظنملاوباتكنعكلذكيلالمس

رخآفیرعتنومضم..ميظنلاؤلؤللاًاطخهيمس

دجويفيرعتوهواونآرقلاهيلعلدامملعلا»

دنعاًمومعنومضملابدجويمنیبفرحاماس

اًبيرقتءانثتسانودبواًمئاددري(ةّنُسلاوباتكلاوه)مل

امكملعلانومضمبهيبشعماجفيرعتوهو

هيلعلدام»نومضمنکل-لیلقدعبضرعنسامك۔

يفملعلالولدمةفرعمةرورضىلإاندوقتةصاخةيمهأ«

 

.ع.خ)طوطخ? مولملادودحةفرعميفموظنللاۇلۇللا:ەباتك

.اريلكهدنعددرتیو(

:طوطح? ماشهنيا

۹١١۱



 

.ةيوبنلاةنسلايفهلولدموءميركلانآرقلا

يفملعلا(م١١۱٠هه۳٠0ت)يناهفصألابغارلافرعي

:هلوقُبميركلانآرقلايف(ملع)حلطصمدنعهفوقولالخهمجعم

:نابرضوهو"«هتقيقحبءيشلاكاردإوهملعلا»

.ءيشلاتاذكاردإ

وهءيشيفنوأهلدوجوموهءيشدوجوبءيشلاىلعمكحلا

.يلمعو؛يرظن:نابرضهجونمملعلاو-

.لمكدقفملعاذِإام:يرظتلاف

.لمعينأبالإمتيالام:يلمعلاو۔

.يعمسو؛يلقع:نابرضرخآهجونمملعلاو-

داتعميركلانآرقلايفملعلافيرعتلةأزجملاوةلصفللاةغيصلاهذهو

لدييذلاوهوملعلاىنعم:نيينعمماعلااهنومضميفلمحت

يلكلاكاردإللاقيملعلا»نأللجوزعللابصاخوهوءكاردإلاهيلع

بغارلامسقكلذل“*هتاذكردتاميفلمعتسيملعلاف«بكرملاوأ

لمحيالمسقو.كاردإلاوأملعلاىنعملمحيمسق:نيمسقىلإفيرعتلا

.كاردإللاىتعم

«ملعلليناثلاىتعملاوهكاردإلاىنعملمحياليذلاياشلامسقلاو

ينعملمحييذلاهدنعيناثلامسقلاوهوءةفرعملایلعمهليذلاو

ةدهاشملابققحتيروصتلاوءروصتنعالإنوكيالمكحلانأل؛مكمحلا

ىأيئزحلاكاردإللاقت»ةفرعملانألءةفرعملايههذهوءةبرجتلاوسحلاو

ملعلاوأةفرعملاوءةبستكمةفرعملاوهللانمملعلاف

يأ)يحمسوأيلقعامإيفرعملايرظنلاو«يلمعوأامإةبرجتلاب

ميركلانآرقلايفملعلافيرعتلةغيصلاهذهنمنيبتياذكهو.(يلقن

٢٣۳٦٥۳:ميركلانآرقلاظافلأتادرفممجعم()

:تايلكلا:يوفكلا(۷)

1ن



 

يدامنومضموءيرظٺنومضمکءملعلليلومشلانومضملا

هيفتعقوروصتلااذهنأريغ«بستكمنومضمويلقنومضمو

ةسكنلاهذهعجرتوءةيقيبطتلامولعلالامهإعقوامدنعقيبطتلايفةسكن

توفرعينيذلاءاملعللىلعألالثملاةيرظنءافتخا»لإمهضعببسح

.موهفماذهلکعمریغتينأاًبعيبطناكوءةقلطملاةقيقحلا

ءاوسءاّقحملعلاوهميركلانآرقلاهيلعلدامنوكياذكهو

وأءةوقلانومضموأنومضمهلمحيامةلالدلاهذهتناك

ديفتىتلانيماضملانماهريغوأءريخستلانومضموأدادعإلانومضم

.ةيجذومنلاةربخلاوةوقلاقيقحتلهتاينقتوملعلاتايضتقمبلمعلابوجو

عيرشملقيقدديدحتوليصفتهيفسيلدعبلاوأينعملااذهنأمغرو

لئاسووءةيميلعتلاوةيملعلاهرصانعوةينقتلاهطورشلكبيملع

ربعنيملسملادنعحيحصلايملعلاهابتالالواحدقف.خلا...هقيبطت

مدصيذلاوهءابجتالااذهنعفقوتلاوءةيافكلاردقبهحيضوتخيراتلا

امو«فعضنمبوغماعاضوأهيلإتلآامببسبمهلآوءاملعلاضعب

نمىراصنلاعاضوأهيلإتلآ

اخيضوتانيطعيفءةرهطملاةيوبنلاةّنّسلايفملعلالولدةبسنلابامأ

نآرقللحيضوتونايبتةنّسلانألءميركلانآرقلايفملعلالولدرثكأ

:يلاتلاثیدحلالالخةنسلايفملعلافیرعتدرودقو.ميركلا

ةضيرفوأ? ةمئاثتسوأ-ةمكحمةيآ? :ةثالثملعلالاق»

.؟لضفوهفكلذىوسناکامو.ةلداع

بانک:ءايشأةئالثملعلا:لاقامهنعهللايضررمعنبأنعو»

-رصاعملاملسلا)ةينقتلاوملعلاةيرظنلةيمالسإةغايصوحل:اشابداؤفدحأ(۸)

-1۹4:ص۱۹۸4ةنس.40:ددعلا

هيلعيهامىلعيهوةيسنوفلاتاوقلادهاشالملآلااذهنعيلالمسلايلعربع(۹)

لوقييريصوبللاًنيبددریهلعجامءةثيدحتازيهجتوةوقوحيلستوميظنتنم

؛هيف

.ءاكبلاوهباصللاميظعيفاليلقنإتمطتسااممهکبا

.١٠:طوطخم? لوقعلاىهتشمولوقنلاىهتنم:ةلحرلا

۱۳



 

الو-ةيضامةئسو-قطان

ءماسقأةثالثيفملعلاناددحياممنيربخلانأظحالناذكهو

لعجثيحبء؛لضفلاشماهوهملعللاًّشماهلوألاثيدحلافيضيو

ءحيبرلاةلزنمبشماهكانهولاماسُرةلزنميفةئالشلاملعلاماسقأ

ناامآ.اًيفاضإًالضفلثميلبءةدئافلالثميالهدصقييذلاحيرلاو

الءلالاسأريهيتلاةئالثلامولعلاوءلالاسأراهققحييتلايهف

تايجاحدسلةيفاكتناكاذإالإلالاسأرةلزنملزنتنأاهنكمي

ءايدئاقع)ةيجذومنلاةملسملاةمألاماظناببموقييتلاتايجاحلا:ةماوقلا

لديفيكف(...اًيفرعمواًيعامتجاواًيداصتقاواًيسايسو

.؟ةيافكلاقيقحتيأءلالاسارموهفمىلعنارثألا

فقئءةنسلامولعوءنآرقلامولعةيلومشنعثدحتننأنودب

ثيدحلايفوهوءاّعمنيرثألايفملعلارصانعنمثلاثلارصتعلادنع

.(يردأال)يناثلاربايفو(ةلداعلاةضيرفلا)لوألا

ءملعلانملوهجملامسقلاىلعلدتء؛ملعايردأال»نإ

لازيامبيقنتلاوثحبللامهمالامتددح«يردأالانإف

يفنيملسللاءاملعلواحيذلالاجملاوهوءاّبولطميلاتلابوالوهم

ءةايحلايفةيرورضضارغألهباومتهينألوألاةيمالسإلاةضهنلارصع

طابنتساوريوطتباومتهافءاهنودبنسحتتالوميقتستالةايحلانأل

ءةيضايرلاوءةيكلفلاوءةيبطلاوءةينقتلا:ةيداملا)ةيندملامولعلا

يفاهرودنأاودكأوءمولعلاهذهنمةجاحلادسو(...ةيسدنهلاو

«يرورضرود:خلا...يضايرلاو‹يبطلاو:ينقتلاءافتكالاقيقحت

“٠”مايقلاببضرفيهفمثنمو

عميناثلاربخلارخآيف«يردأال»موهقمقباطتيىنعللاذهبو

ثيدحلارخآيفةضيرقلا»موهفم

:ةباحصلاةايح-:يولهدناكلا()

بطضفرنعهثيدحلالخ٠٤۳-۳۴۹:طوطخم? ةيلعلارخافما:عجاري

٥:طوطخ? ةرقكلاعمقمو.١١٠:برعملاناسللا:كلذكو.دوهيلاوىراصتلا

.اهریغو¥

٤۱



 

هيلعاًموكحم؟يردأالاحبصتوءاّمكح«ةلداعلاةضيرفلا»حبصتو

يهيتلاةلوهجملامولعلانعةيانك«يردأالحبصتيأ

لبءةَّمألارمأميقتسيالاهنودبنألءاهقيقحتنمدبالةلداعةضيرف

.؛بجاووهفهبالإبجاولامتيالامو»ةّمألاماظنققحتيالاهنودب

امهويناشلاولوألانيضتلايفملعللثلاثلارصتعلاحبصيكلذبو

امهتدحومزالتتاًدحاوامسقال»و«ةلداعلاةضيرفلا»

ءهيلعموكحملاومكحلانيبمزالتلااذهىلعهيبنتهيفريبعتلافالتخاو

ةايحل(ةلوهجملازتاميتلا)اهترورضومولعلاةيمهأىلعاًّميبنتهيفنأامك

.اهتوقوامتزعواهيقروةّمألا

ةيساسألاةيعجرملاحبصتءةيمزالتلاةقالعلاماظنساسأىلعو

ماستبالابحاصمالکبسحميركلانآرقلاوهاهلكمولعلاعاونأل

دعاوقتايلكردصموءةّنُسلامولعلصأوهميركلانآرقلاف

الوأةلداعلاةضيرفلا)مولعللصأهسفنتقولايفوهوءعيرشتلا

.ةلوهجملاةايحلامولعللصأيأ(يردأ

يتلاعيرشتلاتايلكوةنسلامولعلهتيردصمنعثدحتننأنودبو

ةايحلامولعنومضمدنعفقن:شاقنىلإجاتحتالوةحضاويه

ةمكحلانومضملكشتاهرابتعاب«ميركلانآرقلايفاهتيساسأوةلوهجملا

.هريغلوقبسحريخستلانومضموأءيلالمسلالوقبسح

نيبتيثيحءمهريغويئاجللاوماستبالابحاصويتيغلبلاريبعتبسح

رخو؛ضرألايفاموتاوامسلايفاممكلرسو:ىلاعتهلوقنم

رخسو...مكلرخسومكلرخسورمقلاوسمشلامكل

نومضملمحتتعونتوتددعتوميركلانآرقلايفترثكيتلا«مكل

نأنمدبالريخستلاولالغتسالاوء؛لالغتسالاوألامعتسالاومادختسالا

دودسلالامعتساملعلثماذه.ريخستلاولالغتسالاماظنةفرعمىلإعفدي

كلُشلالامعتساوهبةقلعتملادودسلاةسدنهةفرعموالشمىلع

نفسلاكيناكيموةسدنهنمريخستلااذهملعةفرعمو«راحبلايفاهريخستو

.۱۷۸:طوطخت? ماشهنباةلودنعماستبالا()

١11



 

كرركل:لجوٌزعهلوقنمةعارزلامولعةفرعمو.اذكعو

لواويوابققوانهواعابفالاتاكيلااتفملاماأريت

?WY]:سبعةروس]4كلامباوهكرايهني

ةفرعملاو(ةيخانم.ويجلا)قطانلافالتخابجاتنإلافالتخاكلذكو

جنيبتاغللاوناولألافالتخاوأ.كلذنمجوختستيتلاةيملعلا

ميناضرألارتولاقعيلمنمربومشلا

ماظننمهفاشتکانكمياموء[٢۲:مورلاةروس]4لللأَكلكفِ

يأ«ميركلانآرقلايفنئسلارصئعوءيعامتجالالقحايفيملع

ضرألاهجوىلعةيراتلاةكرحلااهبمتتوأءثوكلااهبموقييتلانيناوقلا

ةمكحو.اذكهوممألاوبوعشلاماظنيقطوبهلاودوعصلانتساهيفامب

ىلعوأضرألايفوأءامسلايفءايشألاوتادوجوملاهذهلکدوجو

طيحملاماظنو٠بحاصریبعتبسح(ءاسفنقللا)یتحاهحطس

رحبلادوجوساسأىلعمظتنييذلا(يخانم۔ويبلا)وأ(يځانم-ویجلا)

ةراحةثلاثوةلدتعمىرخأوةيديلجقطانمدوجوساسأىلعوءوجلاوربلاو

رغصأوةيضايرلاةقدلاقوفتةقدبهطبضييذلايضرألاويكلفلانوناقلاو

ةيخانمةرودقيرطنعءامسلايفءايلللاقتناةلحرو.اهيفةيباسحةدحو

ىلعةفلتخلاةيرارحلاقطانملاماظنو«ضرألاووجلاورحبلااهيفكرتشي

نمودوجولاىلإمدعلانمناسنإلاةقلخروطتوةنجألاملعمث«ضرألا

نمىصحيالابهؤاصحإنكميامرخآىلإاذكهوءمدعلاىلإدوجولا

راطإلانأدكؤياغذفانمنمهحتفياموءنآرقلامولع

-نيملسملانإوءميركلانآرقلاوهاهريوطتواهلالغتساومولعلليعجرللا

مولعلابمامتهالايفاوقلطناامهريغويناميلسلاوأيلالمسلاريبعتبسح

٦:ماستبالا)4۳(

ركذفءميركلانآرقلايفمولعلاهذهلايئاصحإيطعينأيلالمسلالواح(٤٤)

ء۳۹:ةناعتسالاةيانع٠=)ملعةئامتسواقلنيرشعوةعبرأ:ىلإلصت

نكميالنآرقلايفاهعاوئأوةيملعلانيماضلانألهيفكركشممقروهو

مولعلابةديدجةفرعمفيضيةيرشبلليملعلاروطتلانأامكءةلوهسياهۋاصحإ

نكمييتلامولعلارصحنكميالفقوتيليملعلاروطتلاماداموءنآرقلايف

رومأىقبتسمولعلافاشتكافقوتدعبو.ميركلاآرقلانمناستإلااهفشتكينأ

.ناسنإلااهفشتكينأنودميركلانآرقلايف

1۱۹



 

يذلافقوتلانأوءةينآرقلاةيعجرملاهذهنماهلالغتساةلواحمواهريوطتو

.ةسكنلاهذهبابسألوح

مولعلةينآرقلاةيعجرملاعمرمتسنءامبابسأوةسكنلابمتبننأنودبو

قيامحلالبتبرغلاب(نييحالصإلا)نييدادعتسالادنعروطتلاوةايحلا

نميجولونكتلاروطتلاوةرصاعملاماظنفشتكينأمهضعبلواحثیح

.ميركلانآرقلالالخ

ةاماظنسسأتهلجأنميذلايلاسرلارودلاىلعليجامدعبف

اًقالطناةرصاعملانيناوقعممزالتماذهيلاسرلارودلانأىريقيمالسإلا

:لجوٌزعهلوقف.رودلااذهب(رفكلل)رخآلليئادعلافقوملاةقالعنم

رَكسْلانعكوهنتويفورعملاصالتبرأوأيعمنك

ديادلهنول:لاعتهلوقو[١١1:نارمعلآةروس]4وأونمو

ةروس]4سالالعءاَدُكاوك:هلوقو:نونمؤلاةروس]4ةد

ايتاموصلاىفنإنيا:هلوقو[١٤١:ةرقبلا

يهء۱ةروس]ركتمَلانعاوهفورَعَملاياوُرَمَأَووكلا

:يهةثالثيفاهددحتورودلااذهلةيفيظولاناكرألاسسؤتتايآ

يفيظولارودلايفةيساسأةدعاقاهنألءةدحولاماظنةنايص

.ملاعلاةملسأل

جذومنلااهرابتعابءرارمتساباهنيسحتوةيجذومنلاةربخلاقيقحت

ء«بذجلاوعانقإلايفةيساسأةوقةيجذومنلانألةفاكسانلللسرلا

.ةوعدللةيفادصمو؛جورخلايفطرشيهفمثنمو

ةيجذومنلاباّمنقماًباطخمالسإللابملاعلاباطخوء«سانللجورخلا

اعمةجحلاو

نوك:ةيمالسإلاةْألاهبترهظيذلايلاسرلارودلااذهنأريغ

لعجامتءرفكلاةعماجبوعشدنعةيمالسإلااًذاضماًيئادعاًّنقرم

نلهذهرفكلاةعماجنأدكؤيوءءادعلااذهةروطخلعهبنينآرلا

مالسإلانماهدرتىتحةيمالسإلاةعماحجلابوعشلاتقنعاًدبأفقوتت

نإمكينتكورييحولارالو:ىلاعتلوقيءرفكلاىلإ

نآرقلارمأفقوملااذهنماًمالطناو.[۲۱۷:ةرقبلاةروس]€اومد

۱۷



 

4مطردجاود:لجوزعلاقفءمئادلاطايتحالاورذحلابميركلا

دادعإوه?e)هریغوربينزىلعريبعتبسح-لاو.[۷1:ءاسنلا]

اذهتآرقلاحضوأو‹نسحألاىلعةقوفتلاوألقألاىلعةلئامملاةوقلا

لاطارریوووَوُفنيتعاامملاوديو:ىلاعتهلوقيفرذحلا

ةهامهوللزنودنمناومُرفاولعوپتوی

4ولنالرسوكلِکبولاليمفونکنياشفامو

ةلثامملاةوقلايهةبولطملاةوقلاوءيقيقحلارذحلاوهةوقلادادعإف.[٠

.نسحألاىلعهيلعةقوفتملاوأءلقألاىلعرخآلل

يداصتقالاويسايسلارصانعلالماكتىلعموقتةوقلانأامك

يهةوقلاوءةوقلاوهلماكتلافنذِإ.خلإ...يجولونكتلاويملعلاو

ەسسۇپ(ثیدحتلار)انوکتكلذبو.ةرصأعملايأ.ةلئامملا

:تارسعلآ]4سالتجرأماريعنمميركلانآرقلا

€هراودعلإ٠ةرىقبلا]4موبولا3ل

رودلانيب-تايلآلاهذهيف-ةقالعلانماًنالطنايأ.[١۷:ءاسشلا]

-رخآلاعمةهجاوملاةيرابجإنأل.رخآلليئادعلافقوملاويلاسرلا

تضرف-اهمتحوةهجاوماهذهصضرفيذلاوهاذهرابتعاب

ةلثامملاقيقحتلجأنم(تاينقتلاوتايلآلاديدبتيأ)ةعجارلاةيرابجإ

ةرصاعملانوكتهيلعو.ةهجاوملايفطرشةلثامملانأل(ةرصاعملايأ)

ميركلانآرقلا"نوکيكلذبونومضلااسس(ثيدحتلا)

تآرقلايفملعلانومضميطعأيذلاريسفتلانأنيبتياذكهو

ىلإتعفدوءطغضلاوديدهتلاةاناعمهتزرفأ؛حيحصريسفتةنُسلاو

نعثحبلاو«مالسإلاكالعنمفوخلاوةيمالسإلاةرارحلاهفاشتكا-

نأتنيبيتلاوءىلوألاةيمالسإلاةيعجرملالخادةوقلايفةلثامملالوصأ

ٍاهتمجرختسیوءقوفتلاوةوقلارارسأاهيففشتکینأعیطتسيداهتجاالا

.يقرتلايفةدعاقداهتجالانأ.دكؤبامءالعفةقلطملاةيجذومتلا

دهميتلاةمدقلالالخءهذه(رذحلا)ةيلاكشإلوحةيقيقحةيرظنربيلزيلعمدقي(٤)

برقمةظقيرهاظم:ينوتلادنععورشلاصرظنا٠.يروتسدلاهعورشملابي

١/۳۹۹:ثیدحلا

۱۸



 

ليلدفءروطتلاوهسيلروطتلاوةوقلاليلدفاشتكانإفكلذمضغرو

روطنمهبجرفغتوءهققحتةيلمعجهانموةيقيبطتتايئقتىلإجاتحيروطتلا

امامأءروطتلاةقيقحوهوءيقيبطتلايلمعلاينقتلاروطلاىلإليلدلا

.روطتلاعوننمالليلدلاعوننمهلكفقبس

:هيفءاجيناميلسلاجرعالانياهقاسملعللرڅآفیرعتكانهو

يلقنفيرعتوهو.دلعيهامىلعءايشألاةفرعموهملعلاو»

نمضتهنأبهنعلاقيذلا«نوئظلافشك»باتكنمسبتقمهنأرهظي

.ملعةئامتزوابتانأحضوينيملسملادنعمولعللاًيئاصحإاًفشک

لادنعملعلافيرعتعمفيرعتلااذهيفقباطتيامك

مدقيذلايناجرحلادنعملعللثلاثلافيوعتلاعمقباطتيحصألاىلعوأ

:اهيفءاجملعللتافيرعتةعبس

:ءامكحلالاقو.«عقاوللقباطملامزاجلاداقتعالاوهملعلا»

5:لیقو.«لقعلايفءيشلاةروصلوصحوهملعلا»

-:ليقوهبوهامىلعءيشلاكاردإوهملعلا»

-«مولعملانمءافخلالاوژ:ملعلا»

-:لیقو.«تايئزحلاوتايلكلااہكرديةخسارةفص:ملعلا#

-:ليقو.«ءيشلاىنعمىلإسفنلالوصو:ملعلا#

.'لوقعملاولقاعلانيبةصوصخمةفصةفاضإنعةرابعملعلا#

ربعيناجرحلاوةفرعملاظفلبربعجرعألانبانأمغر)؛ملعللجرعألا

اهيلعبلغيءةدرجبتافيرعتاهلكيناجرجلاتافيرعتوء((كاردإلاظفلب

امصيخلت»راطإيفهفيرعتيناميلسلاقاسامنيب؛يرظنلانومضلا

١٠٠0:برعلاناسللا

اهنموبتكةدعهليناجرجلادمحمنبيلعخيشلاوه(۷)

١۵٠0:تافيرعتلاهذههتمانسبتقايذلا(تافيرعتلا)هباتك

۱۱4۹



 

لماعتللةلهوملاةيللاعلامالساإلاةلاسريفةيئدبمنيناوقيهوءتاراضحلاو

«نوماعلااهلقعينأةطيرشىرحخأةلاسرةيأنمرثكأيلاعلاعقاولاعمرصاعلل

.ةيرشبلاىلإاهميلقتاولوتيو

ركفلايفةيوازرجحنيريخألانينرقلايفيبرغلايدحتلالثمدقلف

مويلاىلإةيسنرفلاةلمحلانمفءهبهاذموهسرادمفالتخاىلعيمالسإلا

ةمزأةراضحلاوةفاقثلاومظنلاوركفلاوعقاولايفةعبلتسمهبشةمزأكانهو

يفةيمالساألاةمألااهبترميلاتامزألاكلتنعاهداعبأنمريثكيففلتخت

روهدتوقرفتو«دادبتساودومجودوكرنمفيمازتملااهتيفارغجودتمملااهخيرات

وأيلخادضقانتنعةحتانتامزأتناكتامزألاكلتنأكلذ؛يراضح

ماعلاةددحماهتمواقمواهكاردإنإفمثنموءةيتاذللعوأيلكيهللح

وأديدجتلاتاكرحوتاحورطألالخنمكلذمتٌءاوس«كلاسملاةفورعم

بابشددحتو؛نيرخآبموقلادبتساو«ةفالخلامصاوعلاقتناولودلاثراوت

.غا...اهتايارلةلماعللاتادايقلاواهمصاوعددحتباهتيويحوةمألا

قمألاتالافكرحتةدّلومتامزأتناكتامزألاكلتلكلفكلذك

فرطىلعىقلتنأنكيةيلوؤسمالورذعالهنألحالصإلاوحناهعفدتو

توكتامئادونموتاذلاىلإاًهجوماًمئادرظنلانوكيلب«يحراخ

نافكلذككيدجتلاوحالصاإلاىلإقيرطمهأكسفنلابامرييغتىلإةوعدلا

ءاهبابسأهيلعلاحتيجراخرثؤمدوجومدععمةّيلخادتامزألاهذهنوك

اهشعبلمعيملورطشنتملفءاهنايكةدحووةمألاتاّيلاعفىلعكلذظفاح

فلتخميفتاريغتمنماهالتاموءةيسنرفلاةلمحلامودقعمنكل.اهضعبدض

قديدجتامزألةدّلومةيجراخلماوعلوحدةيادبو«يمالسإلاماعلاءاحنأ

يفيمالسالارطشناوءاهتامزأوةمألاءانبلكيهلوعتوةلداعملاتريغت

ةفلاخملاةيبرغلاةرئادلايفحادناامهدحأ؛نيضقانتمنيدضىلإناكملك

حبصأوءاّيئامزةقرافملاةيخيراتلاتاذلايفرحخآلاباذوءايراضحواًيقارغج

قمألاتالاكشإلكلاًببسواودعهذختيلبءاهضعبدضلمعيةمألاضعب

ءاهئايرسلسمتكاوترادتسساو‹؛يراضحلاعجازلاةقلحتددحتكلذبو

م



 

يملعلانومضلاىلعاًدكؤم٠““ةيرصعلافراعملانمهيطاعتنيعتي

تافيرعتلهف.اهريغوةيبيرجتلاةيضايرلاوةيعيبطلامولعلانمتحبلا

؟تحبلايملعلانومضملاعمبسانتتجرعألانبافيرعتو«يناجرجلا

نألواحيناميلسلانكلوءيملعلانومضللاعمبسائتتالاهنارهظي

مولعلانمهتفرعمبجيامصيخلتنع)اهضرعيتلاتامولعلانمنيبي

ةيداملامولعلاوةيبيرجتلامولعلاةيمهأىلعدكأامدنعهدوصقم(ةيرصعلا

داصتقالاملعنعثدعتثحابلوأوهوءداصتقالاملعاهیفامہ

:لاقفاذهداصتقالاملعةيمهأنعمهتلفغوهيرصاعممجاهو؛هنيمهأو

ةيداصتقاتالاقمعمسامهمينامزءانبأرثكأنأينظويملأبڄوياغوا

ةدبنهذهفلاحلکیلعو؛(...)هقوذاھجع)...)ةيحالصإاًروذشوأ

مامتهالاولهجلاوةيحطسلابمهايإاًمهتماهتمدقةيداصتقا

ةلمننعثحبلامهأشمويلاةبلطلانابشدباذإءرومألاتاهافتب

....ةيهقفتايثزجوأ«نيئرقلايذنعوءناميلس

انيبمءىرخألاممألافرطنممولعلاراكتحابيناميلسلادنامك

ميدقلايفسانلالغتسادقوءنامزلاميدقذنمناكراكتحالااذهنأ

مهنيملسملانأوىلعةدايقلاوةدايسلاقيقحتيفراكتحالااذه

مثميمعتىلعاولمعوءراكتحالااذهنعراصحلااوكفنيذلا

هذهنأعم.ملاعلاهبرمعتستلةيبوروألالودلافرطنمهراکتحاعقو

سسؤموهمالسلاهيلعسيردإيبنلاف«يوبتاهلصأةيبيرجتلامولعلا

نأتدارأهدعبةعومجاهتركتحامث.هلوقبسحةيعيبطلامولعلاهذه

فرطنماهرشنومولعلاهذهميمعتدعبوءاهبسانلادوقتودوست

.اببوعشلارمعتستلديدجنمابوروأاهتركتحاءنيملسملابرعلا

رغكلاةيفلخيهوءراكتحالاةيفلخديدحتوحنيناميلسلاهجنياذكهو

ىلعلدينألواحيمثنموءةيناسنإلادضةيئادعةيفلخيهيتلا

مامتهاةرورضىلإكلذنمصلخيلءةيناسنإلاهاجترفكلاةروطخ

اوليزيوءةهجنممهسفنأنعاوعفادييكةيعيبطلامولعلاهذهبنيملسلا

:برعملاناسللا(۸)

15۷٠:قباسلاردصملا()

01۵۸:قباسلاردصلا()



 

:لوقيوءديدهتلارطخةيناسنإلانع

ةوعدلاوتاحوتفلاوبلغلابلطديحولاهساسأفيتحلانيدلا

ءفادعتسامتأىلعنوكينأببيملسمناسنإلكنأثيحبءقحلاىلإ

ءتالآلاعارتخاىلإممألاعيمجقبستنأاهيلعنيعتيةيبرحةمأنمهنأل

ةيضايرلانوتفلانماهمزلياميفرحبتلاوءةيركسعلامولعلاناقتإو

دءلاقثألارجوءءابرهكلاوراخبلاوءاوهلامادختساوةسدنهلاك

قنمساممهلاردولئاقنملجهلوقكلذلاندشريكلذ

1ھنوڈنینرومودعفأودعهپتوِملْعَلَاطايرتو
ee?دأEater?5برارهککبهلاليسفویکنماشفاکر

1:لافنألا]4رول

راطإيفروطتلاوةينقتلاباستكا.ةيبضق.جوعألانباحرطياذكهو

يتلاتاحورطألاعماقفتمواًماعاًقباطتمءةيمالسإلاةمألليلاسرلارودلا

لجورعهلوقيفدادعإلانأهسفنوههاًربتعمءاًقباساهيلإانرشأ

ع7توِملْيَحْلَطابتووونيرشطاممّهَلاودأو

نماوقفتامرمهمتيهَاادھندنمنکامودو

نيناوقبلمعلاوه١٠1:لافنألا]4تولالرُومكکوبواليس

وهةوقلاليصحتيفنيئاوقلاذبلمعلانأوءةوقلاليصحتيفةلئامملا

رهةوقلافيلاتلابو.0..ةيركسعلامولعلاناقتإوءتالآلاعارتخا»يف

.دادعتسالاققحتيوةلئامملاققحتتةرصاعملاةينقتلابف‹ةرصاعملاةينقتلا

ةلئامملانيناوقبلمعلاوءدادعتسالاىلإةوعدلايفلكلايقتلياذكهو

.(ثيدحتلايأ)

ملعلاماسقأةلالدنمموهفملا

هضارعتسالالخنمدمحميفرشلاهمّدقملعللموهفمكانهو

اًروصتانيطعينأنكميءنيملسملادنعاهعاونأومولعلاتاميسقتل

مدقدقو.ةيامحلالبقاميأءةلحرللاهذهيفملعلاموهماًيلومشو

مامتهانعهثيدحلالخهموهفموملعلاعاونأبةحوللاهذهيفرشملا

دهعنمفورظلاهذهنأللءهاتعماذهلولوألانسحلاناطلسلا

:قباسلاردصملا
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ايفيوقوءبرغملاىلعيوروألاطغضلااهيفدادزاروكذملاناطلسلا

ةيلالاوةيسايسلاوةيداصتقالاهتافصلكبيرامعتسالاديدهتلا

نعثحيلاوءةوقلانعثحبلابمامتهالاةدايزىلإىدأامةيركسعلاو

ةمءوللاهذهليفرشملاميدقتلهف.ةوقلاهذهقيقحتيفهرودوملعلا

يتلاملعلاعاوتأىلعههيبنتراطإيفلخديملعلاموهقمومولعلاعاونأب

رکذلعهراصتقاو‹يعرشلاملعلانعهتوکسلهو؟ةوقلاابققحتت

ىلعوءريصقتلاهيفعقوامىلعههيبنتيفلخديةيبيرجتلاوةيلقعلامولعلا

امهم؟ديدهتلاومازجنالاوطاطحنالاوفعضلاىلإهلامهإوهبييغتىدأام

ةيعيبطلاوةيلقعلامولعلاوكذىلعًالعفرصتقايفرشملانإفرمألاناك

:يلاتلالكشلاىلعاهليصافتو

نسحلايأ]هقبساهلكيففثيدحلااميسالومولعلادهاعتامأو

.يفسلفالويعرشملعهتغیلو..مولعم[لوألا

ةعبرأىلإمسقني? مساقلاوبألاقامك-[يفسلفلاملعلايأ]وهو

:ماسقأ

.تايضايرلااهدحأ

.تايقطنملايناثلاو-

.تايعيبطلاثلاثلاو

.تايهلإلاعبارلاو

:عاونأةعبرافتايضايرلاامأف١

.باسحلاملع:اهدحأ

يفدحاولاكهيفيهوةطقنلاهيفلصألاو.ةسدنهلاملع:يناثلاو-

.باسماملع

.موجنلاملع:ٹلاثلاو

.ناحلألافيلأتملعوهوءىقيسوملاملع:عباولاو-

:عاونأةسمخفتايقطنملامولعلاامآو۔ب

.هعيدبعاونأورعشلاةعانصةفرعم:اهدحأ
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.ةباطخلاةعانصةفرعم:يناثلاو

.لدحلاةعانص:ثلاثلاو

.ناهريلاةعانص:عبارلاو

.لدجلاوةرظاتلايفنيطلاغملاةعانص:سماخلاو

:عاونأةعبسفتايعيبطلامولعلاامأو-ج

:ءايشأيهوةيتامسحلائدابملاملع:لوألا

ىلويهلا١

۔ةروصلاو-٢

.نامزلاو۳

.ناكملاو٤

.ةكرحلاو٣

كالفألارهاوجةيهامةفرعموهوءضرألاوءامسلاملع:يناثلاو-

فاسفلاونوكلالبقتلهوءاجارودةلعوءاهبيكرتةيفيكوبكاوكلاو

ةلعاموءالأرمقلاكلفروديهيتلاةعبرألاناكرألالبقتامك

نوكسةلعاموءءاطبإلاوةعرسلايفاهفالتخاوبكاوكلاتاكرح

؟الوأرخآمسجماعلاجراخلهو.زكرملايفكلفلاطسويفضرألا

۔ثحابملاهذهلكاشامو؟هيفءيشالغرافعضومماعلايفلهو

ناكرألارهاوجةفرعموهوءداسفلاونوكلاملع:ثلاشلاو-

:يهيتلاةعبرألا

.راثلا

.ءاوهلاو

.ءاملاو

.[بارتلا]ضرألاو

بكاوكلاتاريثأتوءاوهلاتاريغتبرهاوجلاثودحملع:عبارلاو

اهضعبتالاقتناو«ةعبرألاناكرألاىلعاهتاعاعشحراطمو«اهتاكرحب

.لاعتهللاةردقبضعبي

يفةنشتحملاتاروخبلانمدقعنتيتلاتداعملاملع:سمالاو

۹۱۳۳



 

.ءاوهلانمةللحتلتلاتاراصعلاو«ضرألانطب

ء‹هلاكشأوهتئيهيفهعاونأفالتخاىلعتابنلاملع:سداسلا

۔هراضموهعقانموهحئاورو؛هموعطو؟فالتخلاو

سخویذغتیمسجلکةفرعموهوءناويحلاملع:عياسلا

ملعىلإبستيامكلذلكاشاموءهعاونأفالتخاىلعكرحتيوشيعيو

ءعابسلاو«باودلاةسايسوءةرطيبلاوءبطلاملعك:ءتايعيبطلا

ملعيفلخادعملعئانصلاملعو.لستلاوءثرحلاوءرويطلاو

.تايعيبطلا

:عاونأةسخخةيهلإلامولعلاو-د

لوهنأو«هتافصعیمجبیلاعتويرابلاةفرعم:اهدحأ

يشلکبملاعلاولکلقلاخلاو؛ءيشلکرخآويشلک

.ءيشهلثمکسيلهنأو

يهوءةيلقعلاةطيسبلارهاوجلانمتايناحورلاملع:يناشلاو

طابتراةفرعموءةرهطملاماسجأللةلمعتسملا«يلويهلانعةدرجملاةروصلا

.ةينامسجكالفأبتاطيحمتايناحوركالفأ:يهو.ضعبباهضعب

ةيكلفلاماسجألايفةرئاسلاحاورألاوسافنألاملع:ثلاثلاو

.ضرألازكرمىھتنمىلإطبحملاكلشغلاندلڻم‹ةيعيبطلاو

:عاونأةسخيهوءةسايسلاملع:عبارلاو-

.ةيوبنلاةسايسلا

.ةيكوللاةسايسلاو٢

.ةيماعلاةسايسلاو-

.ةيماخلاةسايسلاو٤

ةيتاذلاةسايسلاو٥

نمءاشينمابصخيىلاعتهللاف«ةيوبتلاةسايسلاامأف

بقعمالشبساهعابأليدعو

ل

مهولعفيامعلأسيال٤

.نولأسي
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ءايحإوءةْمَألاىلعةعيرشلاظفح:يهةيكوللاةسايسلاو۲

.وكنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوءةنسلا

ةسايرك«تاعامجلاىلعتاسايرلا:يهةيماعلاةسايسلاو۳

بجيامىلعمهلاوحأبيترتو«شويجلاةداقوءنادلبلاىلعءارمألا

.ريبدتلاناقتإورومألاطبضنميغبنيو

رمأريبدتوناسنإلكةفرعم:يهةيماخلاةسايسلاو٤

قوقحءاضقوءهعابتأنماموهدالوأوهناملغ

هتوهشوهلاوقأوهلاعفأناسنإلادقينأ:يهةيتاذلاةسايسلاو٥

.كلذلكاشامو.ءاهعدريقهبضغوهلقعمامزباهمزيف

ثاعبتاةيفيكوملع:تايهلإلامولعلانمسماخلاو

ةقيقحةفرعمومويباسحللاهرشحوداسجألامایقوءحاورألا

.باقعونيتسحملاءازج

ىلإمولعلامسقامدعبيفرشملانأةحوللاهذهنمنيبتياذكهو

ةريخألامولعلاءاصحإبمتهاءةفسلفلامولعمثءةعيرشلامولع:نيمسق

ةعبرأمضيلوألا:ةعبرأماسقأيهفءحوضولاوةقدلانمءيشيف

عبارلاوءعاونأةعبسثلاثلاوءعاونأةسخيناثلاو.مولعلانمعاونأ

اذإف'.اًملعنيرشعواًدحاو:عاونألاهذهعومجبلصيفءعاونأةسك

ملعلاعورفوءةسخيهوتايعيبطلانملوألاملعلاعووفاهيلإفيضأ

يهوتايهلإلانمعبارلاملعلاعورفوءةعبرأيهوتايعيبطلانمثلاثلا

مولعلاهذهعاونأعومجمغلبءاًعرفرشعةعبرأهعومجماميأءةسخ

لعنيڻالٹوةسمخ:يلاوح

ىلعلمتشتثيح:ةيلومشلابزيمتتةحوللاهذهنأكلذكظحالن

ء٢٢٤۲٢٢٤۲:طوطخم? ةيهبلاللملا

ىفطصمةفيلخيجاحنأ:برعملاناسللا)يفجرعألانباركذامنيب()

ةئامءازيف(نونظلافشك)هباشکيفاهرصح(ها۷٦۰تاهللادبعنبا

دنعاًقباسروكذملا(موظنللاؤلْؤللا)باتكيفءاصحألااذهدجويو.ملع

ء٢۳.ةظحاللا
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ءكئاقعلامولعوءةيئايميكلاوةيئايزيفلاوةيضايرلاوةيعيبطلامولعلا

مامتهاببسحضوياممءةسمحخلاهعاونأبةسايسلاملعوءنفلاوبدألاو

ققحتييتلامولعللاهتيلومشوه? رهظيامىلع-ببسلافءابيفزشملا

ينغلاويجولوندكتلاويسايسلاۍیوتسلالعدادعتسالاوحالصأإلااہ

اًبلطمتحبصأدقتناكةيلومشلافءكلذريغويدقعلاويويرتلا

.ياس

ءملعلاموهفليفرشماهحرطييذلاحرطلاانلمأتاذإءامومعو

ةايحلاىلعملعلاليزتتىلعوأءةايحلاوملعلانيبةقالعلاىلعزكرتيهدجن

ءتالكشملالحلعةيلاعفلانومضمهدنعملعلليطعيامم(عقاولاىلع)

ءةددجتموأةديدجةيؤرهذهوءملعوههدنعتالکشمالحياملكف

:يهةيساسأفقاومةثالثيفةحضاوهدنعةيؤرلاهذهدجنو

نيبةقالعلاميظنتيفةعيرشلاملعبييغتلديدشلاهدقتلالخ١

ةقطتميففرعلابلمعللةلصفمةحولمدقيهلعجامةطلسلا

ىلعلديةقطنملاهذبةعيرشلارودليلقتتأاًنيبمطسوتلاسلطألا

.°”ةعيرشلافيظوتةيمهأبيعولابايغىلعو«ريطخفارحنا

ماظنحالصإبصاخابيترتلاعورشملاعذالاًدَقنمدقامك

ناطلسلاهدلودهعىلعوأءلوألانسحلاناطلسلادهعىلعبئارضلا

قيبطتةجيتننطاوملاهلضرعتييذلاملظلاةروطخاًئيبمءزيزعلادبع

يناطيربلاعورشملااذهبةعيرشلافيرحتةروطخوءاذهبيترتلاعورشم

نأوهدقنلااذهيفيملعلارصتنعلاو.ةينيتاللوصأنموهيذلا

دثعءاوس)دادعتسالانعتثدحتيتلاتاحورطألالكنأظحالن

دادعتسالانعاهتيبؤرتمدق(مهريغوأيلالمسلاوأيئاجللاوأقالفنا

يلالاويداصتقالاويسايسلابئاجلابمتتةيلومشةروصيفيركسملا

تاحورطألاهذهباحصأىلإهجويذلاءاتفتسالانأمغر«هريغويركسعلاو

اممحلمتناكحالصإلاةركفنأدكؤيام.شيجلاثيدحتةلأسمباصاخناك

نعدسافعاطقكشيجلاةلأسمنولزعيالتاحورطألاكلتباحصألعج

ءةيلومشلااهتروصيفةمزألاىلإاورظنلب...ةيداصتقالاوةيسايسلاتالكشلا

.تايوتسملاوتاعاطقلالكيفاٌماعداسفلااوربتعاو

-۷٢۲:طرطخت۔ةيهبلاللحلا
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ومتبسحاهتبسنضفخنتوومنت(راشعألاوتاوكزلا)ةيلانافيلاكتلا

صخشلاىلعةنيعمةميقضرفوهبيترتلاامنيب«جاتنإلاضافخناوأ

تالكشملللحسيلهدنعاذهوءهسالفإوهجاتنإفعضةلاحيفىتح

يفةدازتساوعضوللميزأتوهلب

ةسسؤلاًضرصخوءينزخلازاهجللكلذكهدقنلالخو۲

لمعللاهبييغتةجيتلةسسؤملاهذهداسفظحالثیحءءارزولاوبجاحلا

يففرعلاماظناهدامتعاوءيمالسإلاماظنلايفةيسايسلالوصألاب

داسفوبييغتىلإىدأامءاهنييعتوايلعلاةطلسلارطأميظنت

اهنعمدقيتلاتاورشلاولاومألاعمجبلاغتشالاو؛ينهلاريمضلا

ضعبوُسومنبدمبجاحللهتهجرتلالخةريطختاءاصحإ

ساسأىلعالةيبصعلاساسأىلعلماعتلاو.هعماوناكنيذلاءارزولا

اذهلريطخيسايسلشفنعرفسأاممءةسايسلاملعنيتاوقوئدابلا

حلاصلملاعايضوءاهسئاسدوةيرامعتسالالودلاتاروانممامأزاهحجلا

.دالبللايلعلا

ملعبلوألاناطلسلامامتهانعهضرعلالخمث۳

ىلعلوصحللءةايحلايفاهفيظوترارسألاهفاشتكاةلواحو«“ءايميكلا

هونامكءةايحلايفمولعللفيظوتلااذهةيمهأبهونءةيجولونكتلاةبرجتلا

يبيرجتلافيظوتلاربتعاوءةيواميكلابتكلادقنلهضرعتلالخهب

لوصحلاوةيجولوتكتلابراجتلاباستكالحيحصلاقيرطلاوهمولعلل

يفرشماىرياذهلو.“هدنعملعلاوهكاذوءاهتمةيقيقحجئاتنىلع

قيرطلاوه©”سرادملارشنوءدالبلايفميلعتلاميمعتوءميلعتلانأ

ءةوقلاقيقعتوءةيملعلابراجتلاباستکاوءملعلالعلوصحلاىلإ

هنومضموملعلاموهفمفرعتنأعيطتسناذهبو.ةمزألانمجورخلاو

.۳۷۰:قباسلاردصملا

۴۵۱۳۵۳:و٢۲۱:قباسلاردصملا(۷)

٢٠۲:قباسلاردصملا()

۲۷۸-۲۷۰:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

1۱۷



 

فقوملايفملعلانومضموملعلافيرعتوملعلاموهفلةيسنلاباذه

ملعلاموهفمىلعفرعتلادعبالإةروصلالمتكتالنكل.ءاملعلادنع

ةيلمعلايفنقليومدقيناكامكءيسردملاعقاولايفهنومسقمو

دمحمهتبثأملعلانؤمضمليسردمجذومنىلعاذهيفرصتقتو.ةيميلعتلا

اذهةروصنأكشالوءازيجولافاحتإلا#هباتكيفيولسلايلاكدلا

نمالسةنيدمهبزيمتتتناكالاًرظنءةيجذومتلاروصلانمتناكروقلا

يضاملانرقلاةياهتيفاذهءيلاكدلارصعلالخديجيفرعمعضو

يفررقلااذهانديفيكلذلءةيامحلادقعخيراتىلإنرقلااذهعلطمو

يتلاةردقلاوءميلعتلااذهاهيطعييتلاتايوتسملانعةيقيقحةروصذخأ

فيظوتليساسألاديصرلالئتيتلاةيملعلارطألادنعاهققحينأنكمي

.ةيجاتنإلاةيلمعلايفاهلاخدإو«مولعلا

السلهأنأفاخريغ#:هلوقبررقملااذهةحئاليلاكدلامدقي

مولعنماهريغوةيمالسإلامولعلارئاسيفةماتلاةكراشملامهلطابرلاو

:نوتسحيمافء(...)ةميدقلاةقسلفلا

ضورعلاو-٥ريسفتلا-١

رعشلاو-٦تاءارقلاو۲

ةرضاحملاو۷ثيدعحلاو-۳

خیراتلاو-۸هحيلطصمو٤

باسلاو-۹ةيوبنلاةريسلاو-

ةلباقلاوربحلاو-٠يزاغلاو٢

لیدعتلاو-١نيدلالوصأو۷

ةئيهلاو-٢هقفلاو۔۸

ةسدنهلاو-۳فوصتلاو

بطلاو٤ظعولاو-٠

١

-

تابنلاصاوخو-٥وحنلاو

نداعملاو-٦بارعإلاو-۲

ةحالفلاو-۷فرصلاو-۳
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ناحلألاويفاغألاملعىتحنونسحيو-۸ةغالبلاو٤

ةلآنمهريغودوعلابرضو

ررقملايعقاولاجمانربلاوهءيلاكدلاهمدقيذلاجمانربلانأظحالن

سرديناكيذلاررقلاسفنوهوءطابرلاوةيوالسلاةسردملايف

نييورقلايفداوملاضعبةدايزبقلعتيطيسبفالتخاعمءاًبيرقتنييورقلاب

لثمةيقرطلااهيلعريستتناكيتلافوصتلاداوموءرحسلامولعك

ءاهريغوةيسافلاوةيناتكلاوةيواقردلاوةيرداقلاوةيناجتلاةقيرطلاجمانرب

ىلعاًيلمعاهسفنتضرفدقةيفرطلاوفوصتلاتاررقمتناكثيحب

نأنكمييتلا-تاررقملاعيجو.اهريغويساردلاعضولا

ءامسألالخنموأ«؛مجارتلابتكلالخنمةلوهسباهيلعلصحن

ىلعةيملعلقأتناك-سيردتلاماظنيفةدمتعمتناكيتلاتافلؤملا

ميسقتبسحو.نييورقلاجمانربوأالسجمانربنمنيقلتلاداومىوتسم

نكمييلاكدلاررقماهنمضتييتلامولعلانإفءمولعللقباسلايفرشلا

:يهماسقأةتسىلإاهفينصت

.ةيعرشلامولعلا-

.ةيناسللامولعلاو-

.ةيضايرلامولعلاو-

.ةيعيبطلامولعلاضعبو-

.خلإ...خيراتلاكتايعامتجالامولعضعبو-

.ىقيسوملالثمةينفلامولعلاضعببناجىلإ.فوصتلامولعو-

.طللاوعونتلابزيمتتريبكدحىلإةيديلقتداوميهو

ةصالخ

يتلايلقعلاليكشتللةيقيقحةروصسيدكتلاوطلخلااذهسكعيو

تناكنيقلتلاةيلمعنأحوضوبلدتامك.ةيميلعتلاةيلمعلااهققحتتناك

.۲۳-٢۲:طوطخم? ريجولافاحتالا()

تايصخشوءاملعللهتجرتلالخ.٢٠۳-٢٥۲:طوطخم-ةيلعلارخافلا:عجاري(۲)

.نييورقلايفسيردتلاداومرخألنيحنمركذيف؛رصعلا

۱۹



 

ةقدبشلختلاعبتمددحينأدحأرودقعدعيملف«تكباشتورومألاتطلتحخاو

بيسلاوهنسو؟ةيجراحخلماوعلإعجريهنأمأءایتاذناکاذإامنِيوأ

ةمألاتلخدورهاظمابقئاقحلاوجئاتتلاببابسألاتطلتخالب؟يساسألا

ملفءةلماشتناكةيبروألاةمجحلانأكلذءاهنمكاكفالةقلغمةرثادةملسلل

يفتناكامنوءاحلسماًوزغنكتملو«بسحفضرأللاًيركسعًالالتحانكت

يهتناكةراسضحوماعلايفىلوألاةوقلالشمتتناكةمألاًجارحخإاهرهو

ةيركفلااهتلبقرييغتوءاهتهجوليوحتوءاهراسمنعايلاعةئميهملاةراضحلا

قايسجراخةراضحوةمأتراصثيحباهريسليلضتوءةيفاقثلاوةيراضحلاو

ييتراصلبرخآلاعميراضحلالعافتلانعةديعبو«يتاذلايراضحلالعفلا

نوؤشوتالابنملاحميأيف؛لعافلاريغءهبلوعفملامباتلاءيقلتملاعضوم

يمالسإلاملاعلاعميبرغلالماعتلاتاودأكباشتوددعتلاًرظنوةماعلاةايحلا

نيناوقلاريغتوءاهرهقتوبوعشلالتحتيلاةيركسعلاةوقلاتلمشثيحب

سابللاىتحولب«شيعلاةقيرطونارمعلاطغنوركفلاوةيبزلاومولعلاوةفاقثلاو

عستيذأاًيراضحاطمنتدحوأدقفءيمويلالماعتلاقرطومظنو‹لاكشألاو

قسنلاعاطتساىتحيمالسإلاعمتحلانمةديدجتاعاطقلمشيلمويدعباًموي

ءةمألايفنوعفادملاعجارزتيناكمويلكيفوءاياهرمغينأيناملعلايبرغلا

.اهتديقعداعبألکواهتفاقثواهركفو«يراضحلااهقسنةيامحىلعنوصيرحلاو

ريغايشىقبتالةعجازمةرصحتمةيعافدةيلقعةلاحلاهذهتدجوأدقو

رىكفتالوةيبلسلاناديميفكرحتتةيلقعيأءاهيلعظافحلاوتاذلايفعافدلا

ةركفعويذوراشتناكلذىلعدعاسدقوًيديرجتلاوأيباجيإلالقعلايف

املكف.ةحاحلادنعاهبرخفلاولبءتاذلاةئربتوءرحآلاىلعةّيعبتلاليمحت

هناوعأورامعتسالاوهدّذحعدحاونيريثكلارظنيفهبيسةملسملاةمأللثدح

ةوحفلاقيمعتوءةمألايفمذرشتلاةدحدايدزاىلإكلذىدأدقو؛لحادلايف

ءاهيلعةقيضلاةيدحلاةيلقعلاترطيسوراصنأوةلاصألاةاعدنيب

اهتمجورعخللليبسالنأىريوءرخآلايفةمزألاىريراصاهتمالكنأثيح

.ةمألادسحجنمرطشوهيذلارحألاكلذلاوزبالإ



 

اثمةسدنهلاوباسائدابمکكءطقفمولعلاعئدابمذخأىلعرصتقت

ةيباسحةيلمعزاجنإاًنايحأميطتسيالناكبلاطلانأةجردىلإءاذكمو

هدكأامبسح(ةمسقلاو«برضلاوءحرطلاو؛عمحجلا)عبرألاتايلمعلل

قارغتسالاناكامنيبرخافلا#هباتكيفيئاجللامالسلادبع

انفرعامبسحةيهقفلااياضقلاشعبوء"ةفوصتلاىلعزكرتيليصفتلاو

ةمزأيفدجبركفييناميلسلالعجيذلارمألا.اًنباسيئاميلسلادقننم

يئادتبالا:تايوتسملاعيمجيفهتاروقملاعورشمعضيو؛هذهميلعتلا

.ةمزألالصأبيقيقحلاهبعودكؤياميوناثلاو

ملعلاةمزأوء٠”ملعلاتطعأيتلايههذهميلعتلاةمزأنإ

ميهافملاو.موهفملاةمزأتطعأمهفلاةمزأوءيملعلامهفلاةمزأتطعأ

ءةبولطملاةيملعلادصاقملاددحتوءيعووةريصبىلعلدتيتلاراكفألاو

يفهونقلتامىلإعجرتاممرثكأعقاولابامياحصأكاكتحاىلإعجرت

:يبوروألاديدهتلابيعولاوةديدشلاةاناعملاىلإعجرتامكءةسردلا

ةلقنتمتءاجراكفأوميهافمنذِإيهفءرخآلاةوقرارسأنعلؤاستلاو

اذهرارسأنعنوثحابلانوناعملااهاقلتفءةثادحلافصاوعبوبهعم

نمةياقولالجأنماهترورضباونمآو:حساكلاينيتاللايوروألارطخلا

ناميإلااذهتسكعيتلاراكفألاوميهافلاتناككلذلءطوقسلارش

اهتمرثكأءةرصاعلاوةلئاممللةوعديه(ةرصاعملا=)ةلئامملاةرورضب

ةلثامملاةيمهأبيعويهفءةرصاعللاوةلثامملاهذهلةيملعدعاوقوأنيئاوق

.ةلثامملاقيقحتلتاينقتتسيلو

.۳۱۹:ةيلعلارخافلاطوطخغ(۳)

داقتنادرويثيحء۱۸۷٩۱۸۹:ص.ةيلعلارخافملا:صوصخابعجار(1)

كلتةساردبلغتشينمىلعمهمجمتوةيلقعلامولعلاوةعيرشلاملعلةيفوصلا

.(فوصتلاملع)ةقيقحلاملعبلاغتشالاكرتيومولعلا

٤٠٠0۱-١٠١٠:برعماناسللا:هباتكيفعورشملااذهتبثأ(5)

نماهيفنوكتشيءاملعلاضعبتاداهش٢۲۱:ةيلعلاوخافملايفيئاجللاركذ()

نمحرلادبعخيشلاةديصقتبثأو«برغلاهيلإلصويذلايملعلافنعلا

اًريشملصويذلاطاطحنالاوملعلاةلقىلعاهيففسأتييسلدنألايقرشلا

.دهعلااذهيفةيملعلايساركلاباحصأهيلعناكيذلاديدشلافعضلالإ

.(لوألانسحلاناطلسلادهع)

٣1۱۳



 

عبارل)لصفلا

ملعلاموهفم

يقيبطتلاجاتنإلاتايطعملالخنم

ةلباقلاءاّمومعةيداملاوةيعيبطلاةيربتخملامولعلايهةيقيبطتلامولعلا

دنعيقيبطتلاجاتئإلاو.ةايحلايفاهبعافتناللعينصتلاوةبرجتلاوقيبطتلل

«مهدنعةيملعلاةيلقعلاماظنسکعيةيامحلالبقامبرغملاءاملع

سكعيوءروكذملايقيبطتلانومضملابسحملعلاموهفمةجيتنلابسكعيو

ةرصاعملاةوقلابكرمبمهيعووءةمزألالصأبروعشلاةقيقحةياهنلايف

برغملاءاملعمهفو«برغملاددمياهبيسبحبصأورخآلاابقوفتيتلا

يأ.دادعتسالاقيقحتيفبرغلملاهيلإرقتفيناكيذلابكرملااذهماظنل

.بكرملااذهبعافتنالامهفلعمهتردق

مهدنعاًنورعمناك؛ةرصاعمةوشكملعلابكرمبيعولانأرهظيو

يعولانكلوءهنوكلمياوناكيذلايراضحلاثرأإلالالخنمةقدب

جاتحيناكاذهنألءيملعلاماظنلانيناوقمهفوهسيلملعلابكرمب

ةيمالسإلاةراضحلايفترثدنادقتناكلئاسووتاينقتوتالهؤمىلإ

امناكةيملعلاتايطعملاضعبرتاوتنأريغ.ليوطنمزباهرقهقتدعب

فيرحتلاهبوشيناكاماًريثكيذلاءلقنلاوفصولاقيرطنعاّبحلازي

ضعبلةيفصوتايطعمةئالثلصفلااذهيفضرعنو.ةقدلامدعو

يملعلاماظنلارايعمىلعاهلالخنمفرعتيكءةيقيبطتلامولعلاةمظنأ

يفدادعتسالاتايطعمضعبىلعفرعتنمثنموء(يملعلاحرطلاوأ)

جمانربلاجرمتناكيتلاةيلقعلاماظنىلعكلذكوءةيقيبطتلامولعلا

مولعلاهذهيفاهبركفيناكيتلاقرطلاوءهتاروصتعضوودادعتسالا

١۱۳



 

:يهتايطعملاهذهو«صوصخابةيقيبطتلا

.ةيكلفلاوةيضايرلامولعلاتايیطعم۔

.ةيبطلامولعلاتايطعم-

.ةيكيئاكيملاةينقتلامولعلاتايطعم-

ةيضايرلامولعلاتایطعم

ذنمدكؤنوءكلفلامولعنمجذامنلاضعبنومضمبأدين-

ماظنلابمامتهالاىلإعجريالملعلااذههيقليذلامامتهالانأةيادبلا

الوةيئايزيفمولعكانهنكتملفءةيئايزيفلانيناوقلابهتقالعويكلفلا

هل؛هابتالااذهيففداهيملععيرشمالوءيئايزيفلاثحبللناديم

.اًقلطماذهنكيملءاهلحىلعدالبلاريوطتفقوتيةريبكاياضقبطابترا

مهمرمأوهوءتيقوتلاةيضق:وهةدحباخورطمناکيذلاو

ىلإلقتنيلهيفثحبلاروطتينأنكمملانمناكوءانلةبسنلابيساسأو

ول-ثيقوتلاةيضقحبصتوء‹ٿثحبلاعاستاعمجیردتلابممعتيوهریغ

‹ءاضفلليملعلاماظنلاةفرعمىلإهنملخدنيذلابابلا-اهتيارداًنسحأ

نوناقوءةيبذاجلانونافةفرعموءهلوحاندنعتناكيتلاةفرعملاىلعةدايز

صخشنوخلا...ةعرسلاماظنوءةيتوصلاجاومألانوئاقوءعفاورلا

اهفظونةيكيئاكيم(تاناجم/تاعاس)ةينقتتالآيفينمزلاطبضلاماظن

نأمغرءاذكهوىرخأةينقتئدابمىلعءاهبرابتعسونواًيراجتاًميظوت

دنناکيکیناکیلاجاتنإلاوةينقتلابةيسدنهلاوةيكلفلامولعلاهذهةقالع

(ه١٤٠-١۱ق)ةرتفلاهذهيفبرغملاءاملعدنعةقدباًفورعمحيصأ

نبدمحمهعضويذلاحرشلاةمتاخنمةرقفلاهذهكلذىلعلدتامك

ةسدنهلايفةمدقم»ىلعسه١١۱۳دعبيفوت)ناريكنبلضفللا

نامزلايفمورلاهجرختساام:اضيأةعانصلالضعمنمو»

يففيئملاضورلا)هباتكيفينسحلايتازولادمحأنببيطلانبهللادبعهبهون()

:مقر.ج.خ.طوطخميناثلاءزحجلا-فيرشلاهللادبعانالومدالوأبفيرعتلا

.هتافووأهتدالوركذيلو.(٤

1



 

اهنعربعلاةيربلاوةيرحبلانفسلاةعانصنمءاذهانئامزكثداحلا

ةرمثنمكلذلكوءضرأىلإضرأنمهبربخملاكلسلاوءروبابلاب

يمجعلابتاكيربافلاباهنعربعملاتالآلاةعانصىلعةدايز«ملعلااذه

عاوناک:بعصلکاہلھسفءُتْفدوأتقرةعانصلكلءاّضيأ

‹؛كلذكدمألوصوصخنمزلواهسفنأبةكرحتملاتالآلاو«تاناجملا

الوديزتالواللغيطعتالنأو؛ةنسورهشوةعمجيفرمعتاهنوكو

ىلإماسقألاوحابرألاواهفاصنأوعئاوسلابربختنأوءةليوطلاةدملابصقتت

ءاهبةعبسلالكايهلانامزأعولطوءةنسلاورهشلاوةعمحجلابو«كلذريغ

وأتاعاسلالكبتاساطلاوتابابشلاوريطنملابتامغنلالامعتساو

امنإ:اهضعبوأاهللصوتنملصوتامنإتاروكذملاهذهلكو

.هعورفوهلوصأطبضوءملعلااذهيفلغوتلاهلصوتببسناك

قيقحتبنوكيركذامةفرعمدعب-بابلااذهيفطبضلاو

وأةيسامخ:ةدلوتماهنوكةلاحءاهزكارمةبسنورئاودلايأءراودألا

يفاهريغوءرشكألايفرشعةتسلاورشعةعبرألاىلإةيعابسوأةيسادس

عفارلايأءعفترلاو«تاكرحلايفلباقلاوعفادلاقيقحتوءلقألا

كرتيوضعيبلاكرحيامو؛لباقتلاوتماستلاقيقحتدعبءاهلضفاخلاو

ءةيسدنهلابستلاهتضتقاامبسحبءهبصاخلاهناوأىلإضعبلا

حلصإلاودقعلاولحلاةفرعمامو.اهنمداريالاهدادعأهبتصتخاو

طباضعونلكلفداسفإلاو

لاجيفءةيضايرلامولعلاهتفرعيذلاروطتلااًفورعمناکدقل

دقروطتلااذهناكو.اهريغوفتاهلاوةيرحبلاوةيربلانفسلابكيناكيلا

يأ«صنلابسحةثيدحلاةبقحلايهةديدجةينمزةبقحىلعلديحيصأ

نمو؛ثيدحينقترصعىلإميدقينقترصعنمابوروألاقتنابروعشلا

 

برغلملاةلظقيرهاظم:هباتكيفينوثلاذاتسألاىلعصتلااذهيفاندمتعا)٢(

:مقرتحتطابرلابةماعلاةئازخلاباطوطختدجويامكء1۳-۲۲۹/۱:ثیدعحلا

:باتكلاسفنيفاًفيرعتينونملاهنعمدقدقو؛تاحفصينامثيفد۹۰
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انعاضوأبلباقلابروعشلاوءةيوقةديدجعاضوأىلإةيلابةقيتععاضوأ

حبصأيذلاءرخآللةبسنلابميدقنمزيفانلزالكلذباننأوءققيتعلا

اذهنأنوربتعيصتلابحاصلثمءاملعلاناكو.ثيدحنمزيف

نمامأ»:دبألاىلإةماهلظتسوةماهةليضفيعانصلالاقتتالا

ةطقنلاتمادامءروهدلاونامزألاةدمةدوجومتلازالفعئانصلاثيح

ةقيئعلاةينقتلاعاضوألانملاقتنالافنذإ.”«كلذكةدوجوماهعورفو

تالواحملانومضمنأريغ.ةليضفاهددبتوةثيدحلاةينقتلاعاضوألاىلإ

الإةيناديمتالواحمنكتملاهريغوتايضايرلاوكلغفلايفتعقويلا

ابصنمناكحاحلإلانأل«تيقوتلالاحموهيبسنلكشبودحاولاجميف

.ةلكشللاهذهلحىلع

)م١۱۲۹۱۸۵۹۱۸۷۳-عبارلادمحمناطلسلاف

كلفلاوتايضايرلابمامتهالاديدشناكهنأرداصملادكؤتيذلا

ةلآعرتخا#ىتحكلفلاىلعرثكألكشبهمامتهابصناءةسدنهلاو

:اهامسةلاسراهبلمعلاةقيرطيفعضوو«ةيتيقوتلابلاطملاجارختسال

ىتحاهنقتأهنأليف.«كولسلاةلبقلاوأتاقوألاىلإدارأنلكولاةبخن»

.كانهنمةيتآلاةيمورلاتقاف»

فشکجاهتم»:عوصضولاسفنيففلآ'”يشيشملانسحلاكلذكو

.°”«باسحلاوومتيرغوةلآلابةلبقلاوتيقوتلانع«باجحلا

كلماحتف»:فلأيذلايدوألامالسلادبعلةبسنلابهسفنءيشلاو

يفءمالسلادبعيطيبسلاېدوالافيعضلاليلذلاهدیعلعمالعلا

.”«ملقلاوطيخلابتاقوألاةفرعمىلإلصوتلا

۔۲۳۱/۱:ينونلل(۳)

۲۱۳/۱:قياسلاردصملا()

١0۱۷۱-۱۷۱/۳:يشكارمللعالعألا.م۱۸۷۹/۱۲۹ةنسيفوت

عومجمنمضد١١٤۱:مقرطابرلاب.ع.خ:بةخسنهنمو١/۲۱۸:ينونلا

لوأ١١١٠:مقرالسبةيحيبصلاةئازخابوةقروىلإب۷۹ةقرونم

.كلذكعومجملالوأ١١١۱مقروعومجملا

.۲۱۹/۱٠۴۲:ينونملا:دنعدجوتهفلؤمنعوهنعتايطعملاميمج(۷)

١۱۳



 

ناكهنأبلثم“يريوصلادمحأبفيرعتلايفدجنو

ريطستوليدعتلاوةيكلفلاماكحألاملعوميجنتلاوتيقوتلاوباسحلاب

ةقلعتلاةيضايرلاةدالاينعي0...ابقلعتيامواهملعوتاماخرلا

.تيقوتلاملعب

ریٹکيفهعلضتا»بناجىلإناکكلذكوه°”يزيمزلانسحلاو

ةيتاقيملاتالالابلمعلاوباسحلاوميجنتلاملعیناًردص:مولعلانم

۱.

متهاهكرتيتلاتاغلؤملاومولعلادجن”يرمحلارهاطلاو

يذلاارومعلاتاقوأينروتسدلا»:هباتکهيلعلدیامبسحتیقوتلاب

.اهلكةيضرألاةركلاحطسىلعتاقوألاددحينألواحهنأرهظي

بالطنمبابلألايلوأةبغرفبحاص'”يوازغألادمحمكلذكو

دعاوقلهمظنهيفحرشمتيراغولبثاقيماملع

.اذكهوءتيقاوملايفىرخأحورشهلو«متيراغوللا

-١۱۲۲)يريوصلا(نابتوادانم)يناتنلايسيردإلاينسحلاهللادبعنبدحأوه(۸)

ءةثيهلاوميجنتلاوكلفلاوربجلاوةسدنهلاوباسحلايفناك(٠

.اهنميقتسيو

.40£-45۳/۲:يشكارمللمالعألا

:ينونلا()

:يشكارلابسح(١١قنسةيناشلاةرشعلارخاوأ)ھ۱۳۱۹يلاوحيفوت(٠)

.۱۷۹/۳:مالعألا

/۴:مالعألايفيشكارلاو./١:ةيدبألاةداعسلانع٢٠/٤۲۲:ينونلا()

۷

يفءاج؛يشکارملا(ءاحلاحتفوميلانوکسپ)يرمحلابوجحللانبرهاطلاوه()

يفروتسالا)هباتكىلإراشأويريوصلادحأنعذخأهنأ۲/٤45:مالعألا

.٢/٥۲۲:ينونلاعجار.ه١۱۳۱دعبيفوتهنأرهظيو(رومعملاتاقوأ

(م١١٤۱۳۱۹۲۲:ت)يسافلايوازغألايلعنبورمعنبيلعنبدمحموه()

مقرطابرلاب.ع.خ.طوطخم(خويشلانمهفلؤماميفخوسرلامدق):هتسرهف

/١:ينونملادنعهتافلؤمنعوهتعتايطعملالكرظنا.٠١۲١۲:د٤

YAY?

۱۳۵



 

طرتشيدجاسملابتقوملاناكدقفذهتيقوتلاةيضقةيمهألاًرظنو

بسحةيئاديمةسراممواًقيبطتواّملعتيقوتلاماظنباًملاعنوكينأهيف

:هيقءاجينسحريهظنمةرقفلاهذهەدكۇئام

هکسامانیع(...)اننا(...)اذهانباتکفیرشنمملعیا»

مظعألاعماجلاراتمبتيقوتلاةطخيونادمحمنبيديعسلابلاطلا

كلسملاكلذبمايقلانسحيفكلسينأىلع(...)سانكمةسورحمب

ةلباقملامزاليوءررقملاطرشلاودوصقملاطباضلاىلعهيفيرجيوءربتعملا

ءاهلاوحأوةنمزألافرعتنم:رظنلاحيحصتوطانملاريرحتبليدعتلايف

مدعنتوسمشلايالقناةدمثدحتيتلابلاطماجارختساىلعةبظاولاو

ةيدلبلاعلاطملاتوافتداصتراو«تاعافترالاذخأةمادتساوءاهلادتعادنع

قيقحتلتاياغلاوةلضفلاوليملاولالظلافالتخاو«تاجردلاوقئاقدلاب

يذلاءكلبلاضرعىلعةينبلاتاولصلاتيفاومميوقتوتاعاسلاليدعت

بكاوكلالیدعتنمداريامراضحتساعمءدنتسيهيلإودمتعيهيلع

ءيرابلاريثأتوةيلزألاةردقلابةيكلفلاةقطنلايفةرخسملاءيراردلاو

نيبددرتملااهمكحعورشمبءةيضايرلاةطخلاهذهىضتقمبالمع

لَعَجىلاوه:باتكلامكحميفىلاعتهلوقلءةيئافكلاوةيضرفلا

¢بالردَعاولسيرامدكرابفرمليهايسنا

نونذؤينيذلاكاونوكتالوتقولااوملعت»هلوفو:سنويةروس]

.٩اضمهضعپناذآىلع

يذلايقيبطتلاويضايرلاويملعلاىوتسملاصنلااذهنمنيبتي

باسعلامولعوتيقوتلانأنيبتيامك«تقولملاهيلعنوكينأبجيناك

بلطيثيحبءمالسإلايفابلمعلاواهبةيانعلابجاولامولعلانم

.مولعلاهذهيفديجىوتسمىلعاونوكينأنيملسملانممالسإلا

هتيلكببصنامامتهالانأىلعةقباسلاجئامتلاهذهلدتاذكهو

قيرطهنألهلحميفوحيحصمامتهاوهوءتيقوتلاوكلفلالاحمىلع

لخدننأةرادجلكبنكمملانمناكثيحبءايجولونكتلاىلإحيحص

عيبر١٠:يفخرؤموهو۲۱-٢/٢۲۱۳:ينوتملادنعريهظلااذهصندجوي()

۹١۱۳ماعيناثلا

۱۳۹



 

كلقلابابربعةفلتخملاةينقتلاتاعانصلاوثيدحلاكيئاكيملاناديمىلإ

هنيبامكةكرتشملاةيكيناكيلاوةيئايزيفلاوةيضايرلاهتعيبطلتيقوتلاو
لاقتنالانأواًضوصخء“'اًقباس«ناريكنبلضفملانبدمحمحوضوب

ربتعيناكتاينقتلاثيدحتيأءةثيدحلاتاينقتلاىلإةميدقلاتاينقتلانم

‹”ابجاوهريغويئاجللايلاغلاهربتعالبءاقباسانفرعاميسحةليضف

؛مولعلافرشأنمفورظلاهذهيفتحبصأدقةيضايرلامولعلاتناكو

.ريدقتلاقحتسيالاهنقتيملنمناكىتح

اًبلاطنأ«ةيلعلارخافما»هباتكيفيئاجللامالسلادبعركذدقف

بابباًسلاجءافرشلادحأناكوء؛ناكدبحاصىلإءاجنييورقلاب

هلراشأف»ةفرجعوءايربكبناكدلابحاصملكيبلاطلاذخأفءثناكدلا

:توناحلابرلفيرشلااذهلاقفءلبقيملفعضاوتلابفيرشلااذه

لعفف؛باسحلالمعنماذهوحتوأءهلثميفهبرضاواًددععض

:بلاطلاكلذلفيرشلالاقف.لصحوعمجوكلذتوناحلابحاص

اعءارسكنمعجروراقتحالاببلاطلابيصأف۱۷٩زجعفهلملعفا

تاينقتلاديدهجتةبغروءاهبعافتئالاوةينقتلامولعلاليصحتةبغرنأدكؤي

ةيقيقحةبغرناك:ةعفانلامولعلانماهريغوةيضايرلامولعلابروطتلاو

وهحبصأىتحءةيامحلالبقامةلحرميفبرغملاءاملعدنعةخسار

.مارتحالاوريدقتلاققحتيهبودجملاماقم

(نيناوقلاو)طورشلاكاردإنيبوةبغرلانيبريبكقرفكانهنكلو

بلطتيناك«ةبغولاو»ةوقلاققحتيتلاطورشلاكاردإف.ةبغرلاققحتيتلا

يفاهكاردإمثءطرشدعباطرش«ةيدرفلا»ةيئزجلااهتروصيفاهكاردإ

ةمزالتمةيطرشةموظنمكضعبباهضعبامتاقالعيفيأءةيلكلااهتروص

ناکاموهوءايرذجاًيسايسواًيعامتجاواًيتهذالوحتبلطتيناكاذهو

 

.۱۳:مقرةلاحإلاصنعجار

اذهيفهتيرظننعوهلعةساردانمدقيذلا)ةرفكلاعمقم:يئاجللايلاغلا()

ةدعيفهيلعدكؤيوبوجولااذهرركيوءطوطخملانملوألالصفلا(ثحبلا

.هباتکنمنکامأ

ةيولعلاةلودلايفةيئسلارردلاوةيلعلارخافلا)يئاجللامالسلادبع:عجار(۷)

.۳۱۹:طوطخ(ةينسحلا

۳۷



 

ناريكنبلضفملانبدمحمةرقفلاهذهنومضمنمرهظياميسحابئاغ

هللامهمحر-انبرغمكولمتلازالفمولعلاثيحنمامأو»:ركذلاقباسلا

يحاسملاملعلالهألةيساوموىفاكلاودعلانمهروغثلةنصحموةظفاح

مهدادعأةيوقموءمهيلعاهمعنةلدسموءهعورفمظعمنموهيذلا

.”«كلذكيكلفلاملعلاك

دلانأبيعوىلعاوناكءاملعلانأىلعسابتقالااذهلدي١

مولع)ةيراضحلاةيمالسإلامولعلادصقييبوروألايرامعتسالاينيتاللا

ةياهنلايففدهلاوهناكواجحيحصاذهوءاهريمدتديريو(ةعيرشلا

كلميبرغملانأنودقتعياوناكمهنكلو-مويلاىلإعقيوالعفعقوامك

ربكألاةلفغلاوءةلفغهذهو(!)اهتياحومولعلاهذهنصحتىلعةردقلا

نم(!)نوريثكاهلهأوريخبةيحاسملامولعلانأنودقتعياوناكيه

ريوطتبنوكي(ةيعرشلا)ةيراضمحلامولعلانيصحتنأىلإاونطفينأنود

ميهافملانماهلقنوءةيئقتلامولعلانماهريغوًلثمةيحاسللامولعلا

ةيعانصلاتاسسؤلاىلإاهلاخدإيأةصخشلاقئاقحلاىلإةدرجملا

.كالهتساللةيجاتنإروصيفاهصيخشتو

يأ)نيناوقلاكاردإنيبوةبغرلانيبةفاسلاتناكدقل۲

ضفرًالوأبجيناكدقف:ةديعبةفاسمةبغرلاققحتيتلا(طورشلا

...مهولاوةفارخلاىلعةروثلا):اهيلع(اًيركف)ةروثلاوةيبلسلاعاضوألا

ىلعةروثلاو...ةيتاذلاوةيئادعلاوةيماسقنالاةيلبقلالعةروثلاو

ةيمألاولهجلالعةروثلاو...ةدابإلاودابعتسالاورهقلاولالغتسالا

ةيركفةروثبلطتتىلوألاةوطخلاتناكف(خلا...ةيزاهتنالاوملظلاو

“`”ةيقيقحةملسأعاضوألاهذهةملسأبةيلاطملاوعاضوألاىلعةماع

.۲۳۱/۱:ينوملا()

اجعانربحرطتاأدجن(...ةرقكلاعمقم:يئاجللايلاغلا)ةحورطألمأتنامدنع()

عورشمنمبيرقلاعورشماسفنو.ديدجتلاىلعةمئاقلاةملسأللاًيَقيَمح

نمءازجأحمالمو.(...ركتيلاكلماجات)هباتكيفقالفلادنعدجوييئاجللا

كانهتناكفء(ةناعتسالاةيانع)هباتكيفيسوسلايلالمسلايلعدئععورشم

(بسحأاملع)ةيركفلاةروثلاهذهروهظعتميذلاوءالعفةيركفةروثلةلواحم

نالعإىلعةردقلابرعشيمثنمو؛هتوقبرعشيءاملعلانمرايتدوجوبايغوه.
.ةيلاتلاةلاحإلايفةروكذملابابسأللاًرظنةحارصبقحللا

۹۳۸



 

نيبرايتروهظبلطتتتناكاهنألءادجةدقعموةبعصتناكهذهو

روهظلاةبيرقرايتلااذهحمالمتناكدقوءعاضوألاذهلىففارءاملعلا

قوعتتناكيتلاةيبهذملاوةيركفلاوةيسايسلاعئاوملامغرا

نيروكذملاءاملعلارايتنيبةيقيقحةهجاومبلطتتتناكامك.هروهظ

عقتتداکدقوءزاهحلااذهحالصإلجأنمهلکنزخملازاهجنيبو

اذهعنلنيتماهنيتليسولمعتسيناكنزخملازاهجنأريغةهجاوملاهذه

:امهةهجاوملاهذهوروهظلا

ةنسسافبةعامحملايضافةسائربءاملعلاهبتكيذلادرلايفلمأتنامدنع()

ةيرعلادوهيلاوىراصتنلانماهاياعرءاطعبةيبوروألالودلابلطىلعھ۷

نمرعشن:قوقحلاعيجيفنيملسملاةبراغملابمهتاواسموبرغملايفةلماكلا

وأةيبزح)ةطبارنولكشيءاملعلانمدحومفلمامأاننأكدرلااذهلالخ

اوتاكمهنأئهةقيقحلاو.نيملسلاومالسإلانععفادتوملعلاىلعةمئاق(ةيبصع

ملاميرواوعيطتسيملمهنكلوءهبسأبالدهجبنيملسلاومالسإلانعنوعفادي

طغضلاثادحإنمابنونكمتيةوقومكحمميظنتكةطبارلاماظنيفطقاوركفي

اوناکلبءةصاخلامهاصمنعىتحوأنيملسملاومالسإلانععافدللديدهتلاو

رهاظم)سكلانم(يلداتلا)وأ(نونگ)فقوملثميدرفلکشبنولمعينيتتشم

ةيقبىوتففلاخالينوهرزلادمحماهلضرعتيتلاةبكنلاو(۳۷۹/۱:ةظقيلا

918۳-7٤۱:ةيلعلارخاشلاطوطخ)مامحلابدوهيللحامسلالوحءاملعلا

ةيلامةريعدميلستضفريذلايقارعلادحأفقومو۲:مالعالا

ريبكلادبعنبدمحمفقومو:ناوطتخيرات)ناوطتبرحرثإتابسإلل

/۲:ينوتملا)اسنرفىلإظيفحلادبعناطلسلااهمدقيتلاتالزانتلادضيناتكلا

ةماعةفصبظيفحلادبعةسايسلهتسضراعمو۲۳۲۳و۲۲-۸

تاسراملاوءةيدرفلافقاولاتئاكثيحباذكهوكلذةيحضبهذىتح

باطخلانأمغرءمهتارارقومهفقاوموءاملعلاةيعضوزيمتيتلايهةيصخشلا

ناكيذلاامفةيعامجةوقكءاملعلاىلإهجوشيناكاهريغوأةطلسلليمسرلا

.؟ةيعامحملاةطبارلاماظتبلمعلانممهعنمي

يفطوبهوءلاضنلابايغوةكرحلامدعوندمتلاهدلويذلادومحلانأرهظي

ثالثىلإمهتمسقيتلاةيمسرلاةسايسلابئاجىلإيملعلاويعولا

ىلإءةيلالاقازترالاةسايسبمهتهجاوموءليكنتلاوعمقللمهضرعتو«بتارم

مهعتمىلعتلمعبابسأاهريغوةيسايسلاوةيبهذملاوةيقرطلامتافالتخابناج

خيراتيفًالاعفاريثأتمهريثأتنميلاتلابتللقوةيعامجلاةطبارلاماظنبلمعلانم

.برغللا

۱۳۹



 

=هللاهمحرسيبننبكلامءاجنأىلإةدئاسةركفلاهذهتلدقو

ةطيسسبلاةلداعملاكلتيفةزيمتملاهتحورطأيفنييحالصإلاةحورطأررحو

ةيلباقاًّضيأكانهنإفاًرامعتساكاتهنأامكف؛لعفللةّيلباقلاولعفلابةقلعتملا

يمالسإلاماعلايفثدحاملكىلإيدؤيالهدرفعبرامعتسالافرامعتسالل

يفلعافلارصنعلاويساسألاببسلايسهنوكتدقرامعتساللةيلباقلانألب

دمحمدمحمروتكدلاديىلعةركفلاكلتقيمعتمتمثةمألاةلاح

هلیلحتاركرم"اهلخادنمةددهماننوصح":هتحورطأيف-هللاهمرسنيسح

ءاهئانبأتايكولسوةيلقعيفوءةمألايفةنماكلاعجارتلاوةيبلسلالماوعىلع

نعمجان-هلصأيف-وهانإويجراخودعريثأتنعاًمجاسيلرمألانأو

تناككلذك.كتفاودشأوىوقأاهريثأتناكةيلخادديدهتلماوع

.مهريغوعيرشيلعتاحورطأ

لوانتيللماشلايفرعملااهعورشم"ةفرعملاةيمالسإ"ةسردمترولبمث

لقعلاةمزأوةرصاعملاةيركفلاةمزألايفةلثمتملاةيلحادلابابسألا

ةيحراخلاتارئؤملاكلذكو«يمالسإلاثازلليلسلاويباجيإلاريثأتلابئاوجو

اذهرولبتدقو.اهنمةيفاقثلاوةيفرعملاوةيركفلاةصاخاهنعةمجانلاتامزألاو

يلسلادقنلابناوجرئاسفيظوتدعب)ةيديدجتلاهدعاوقيبيلعورشلملا

:يئصخلتتةتسمئاعدىلع(يباجيإلاو

.رامعتساللةيلياقلارييغتليمالسإلايفرعملاماظنلاءانبةداعإ(١

اهبةفسلفلاوجهنملاةمزأةحلاعموديحلانآرقلاةيجهنمنعفشكلا(۲

.تاقلطنملاديدحتوتاودألاءانبل

ةفرعمللاًردصمهرابتعابديلانآرقلاعملماعتللرصاعمجهنمءانب(۳

.ةيعامتجالاوةيناسنإلاةصاحخ

ةسفرعمللاًردصماهرابتعابةيوبنلاةنسلاعملماعتللجهنمءانب(٤

.كلذكةيعامتجالاوةيناسنإلا

ةدافتسالاو«هزيموهيبلسدصرلةيمالسإلاانئارتعملماعتللجهنمءانب(٥

.هفیظوتو



 

.عمقلاةليسو

.ةيلاملاةسايسلاةليسومث

سسىلعموقيرارقتساللاًيقيقحاًماظنكلذكبلطتتتناكو

ةيلبقلاةةّينهذلاءاغلإل(ىروشلاولدعلا)ةيسايسوةيداصتقاوةيركف

ةنألاماظنىۍوتسمىلإيبرغملاناسنإلالقنوءةطحنللاةيئادبلااهتاسرامو

.(ةّمألاةينهذ)

ملعلارودمهفبجيناكةيبلسلاعاضوألاضفرعمبناجیلاو۳

ءلاملارودمهفعم33)رصوصخابةينقتلامولعلارودوءةماعةفصب

اهعيونتوءاّصضوصخةيعانصلاةيجاتنإلاواًمومعةيجاتنإلارودمهفو

ةطلسلارودمهفبناجىلإ؛ريوطتلااذهنيناوقمهفوءاهريوطتو

ةقالعلامهفهلكاذهنمرثكأو.رودلااذهلاهعاجرإىلعصرحلاو

يسايسلاماظنلاالص]رودولامارودوملعلارود:نيبةمزالتملاةيطرشلا

هذهمهفنألةرتفلاهذهيفنييحالصإللاضعبهنعربعامك

مهفلاوهرودلكةلاسرمهفوءرودلكةلاسرمهفوهةيطرشلاةقالعلا

مهفوءاّعميجراخاويلخادلاىوتسملاىلعةّمأللايلعلاةلاسرلاددييذلا

ةقالعلامهفيأةيجراخلاةوقلاقيقحتوةيلخادلاةوقلاقيقحتنيبةقالعلا

عاضوألاىلعةروثلانودبو.يجراخلارودلاويلخادلارودلانيبةنيلل

اًلدجاطبارتماًمهفةسايسلاولاماوملعلاراودأمهفوءةيلخادلاةيبلسلا

اهلمعتستيتلاتاينقتلامهفليحتسيناك:ةيبلسلاعاضوألانمجورخلل

يسايسلاويراجتلاويلاملا)يئدملاوزقلايفةيسبوروألالودلا

ناکمثنمو«برغملليركسعلاوزغلايفوأ(...يسامولبيدلاو

نعهثيدحلالخالاثمماستبالابحاصدنعهابتالااذهيفءادصألاضعبدجوت()

لعرصمبةثيدمحلاجيستلاةعانصنعهثيدحلالخوأ‹رهزألابيعماحلاميلعتلا

نعهئيدحلالخ(٤٢:ةيلعلارخاقلا)بحاصدنعكلذكريلعدمحمدهع

ةديز)جرعألانبادنعوأ(۲۷۲:ةيهبلاللحلا)يفرشلادنعوأالثمبطلا

طقاهئکلو?e:ينونملا)نييروتسدلادنعوأ(ةمافخلا::خيراقلا

.طاطحتالابابسألةضقارلاةيروثلاةرظنلابالوءةيلومشلاميسل

..ركتبلاكلماجاتيفقالفلاو...عمقملايفًالثميئاجللايلاغلا()

.ثحبلااذهيفممتايرظننعءانمدقيذلاليلحتلاعجار-

٤٤1



 

تازيهجتولاموملعنم)ةينقتلا(طورشلاو)لئاسولاديدحتمهفليحتسي

لئاسولاهذهنيبةحيحصلاةينقتلاةقالعلاديدحتو(...ةيلمعموةيربت

ةسفانملاماظنيفلوخدلاو(..يكيناكيلاجاتنإلا)ةوقلاجاتنإىلإلوصولل

ءلالقتسالاةنايصوءوزغلابنجتكلذنودبليحتسيناكيأءةيلاعلا

هبرىشتتناكيذلاراصحلاكفوىوتسمىلإلوصولانعًالضف

ءةسفانلاىلإجورخلانمهعنمويمالسإلاملاعلاىلعةيبوروألاةينيتاللالودلا

راصحلابئاجىلإءيمالسإلاملاعلابوعشلځادهبموقتتناكراصحوهو

نكيملمهفلااذهنأبلوقننأنكميالو.تاراقلاوراحبلايفيجراخلا

.روهظلانمهعنتتناكةيسايسلاتايبلسلانايغطنكلوءادوجوم

ةصالخ

كاردإنيبوةبغرلانيباذجةديعبةفاسمكانهتناكدقفاًمومعو

:ةبغرلاهذهققحيام

وأضفرلانيئاوقكاردإنمعئامقيمعنوكسكاتهناكدقف

.ةدقعملاةيبلسلاعاضوألاىلعةروثلا

ةينقتةينبقيقحتنيناوقكاردإنممنامقيمعنوكسو

.ةدیدج(ةيكيناكيم)

وزغلاتاينقتلقيمعويلومشكاردإنمعنامقیمعنوکسو

راصحلايفوزغلااذهماظنكاردإلببایغمٹنمو:يوروألاينيتاللا

.يجراخاويلخادلا

نيبةقالعلاكاردإنمعنامنوكسكانهناكءهلككلذقوفو-

ءانبلاطورشو‹تايبلسلاضفرنیبةقالعلا)ةنالثلاتالاجملاهذه

نأدکؤيامم(يجراخلاويلخادلاراصحلاووزغلاتاينقتوءيجولونكتلا

وهاًقيقدواخيحصاًّيلومشاًمهفعقاولااهنملكشتييتلاتاقالعلامهف

ىلعليلدلاوهمثنموءحيحصلاليدبلاحرطىلإيقيقحلاقيرطلا

."”ةحيحصلاةظقيلاويعولا

كلذلويرظنلابناجلابقلعتييعولاف:حضاوةظقيلاويعولانيبدحلانأرهظي()

٠.ةضورفملاعاضوألانمجورخلاىلعةردقكانهنوكتالويعوكانهنوكيدف
=لمع):لمعةظقيلافءاغميلمعلاويرظنلابئاحجلابقلعتتةظقيلاو

١٤۱



 

يضايولاجاتنإلانومضمنأدكأتيءةبكرملاةيئوكسلاهذهنماًنالطناو

مغروءةظقيللوديدجتللاًبقيقحاًنومضملثميالاًمومعهنعثدحتنيذلا

هفيظوتنألءهفيظوتبسيلو«هتاذبهلثميهنكلوںوطتلاىففاًرصنعلٹميهنأ

لكشملحوهناكهنمدصقلاو؛نيعمفدهىلعاًرصاقواًدودحمناک

نأوفدهلااذهزواجتهبدارينكيملوءحاحلإباًحورطمناكيذلاتيقوتلا

ىلإلقتنيمث«ىرخأةينقتوةيملععاضوأىلعهطاقسإمتيلهجراخعستي

دنعناکلاجملااذهيفهرودنأمغركلذنكيماذكهواهريغ

كانهناكامېرو.(ناریکنبلضفملانبدمحمصننمانفرعامبسح)ءاملعلا

اذهطورشنكلوءيملعلاينقتلالاجملاىلإهلاخدإوهلقنةيمهأبيعو

كلذنعربعامكءاهريضحتنماًسوؤيمناكليوحتلاولاقتنالا

يضايرلاجاتنإلانومضمنأدكأتيةجيتنلا.هریغو۲سوسک

.دعبلااذهلةققحملانيناوقلانمضتيالهنألاًيديدجتاًدعبلمحيال

ةيبطلامولعلاتایطعم۔

نعهنومضميفثحبنلةيبطلامولعلابقلعتملاجاتنإلاىلإانلقتنااذإ

يتلاةجيتنلانأدجنس:(ةثادحلاليلدنعيأ)هنيناوقودادعتسالاليلد

.حضوأةروصبانهةصخشمةيضايرلامولعلايفاهيلإانيهتنا

تافلؤلاتاطوطخمسرهفىلعيبطلاجاتنإلااذهصحفيفدمتعن

اذهبيبطلاجاتنإلاربتعنوکاملادلجملا)ةينسحلاةنازخلابةيبطلا

اٹرتخادقو.برغلاتانازخةةييفيبطلاجاتنإلاعيمحلالعمسوهفلا

تاقالعلامهفو.ةيلمعةقالطناةظنيلافء(خلا...يداصتقاوءيركفوءيسايس=

ېفالإةنكمعتسيلاهزواجتلليدبلاحرطوعقاولااهنملكشتييتلا

لدابتیابیرقتمظنمولماکتميملعرایتدوجووةدودحموأةماعةيركفةروثراطإ

ءاملعنيبنكتملةيميظنتلاةيرايتلاةفصلاهذهوءقيمعيملعلكشيشاننلا

.ةظقيلاويعولابايغىلعليلدوهوةيامحلالبقامةلحرميفبرغلملا

01۹-١۱:(سوستكأ)برغلالاجرريهاشمتايركذنمعبارلاددعلاعجاري(٤)

ةيلاتلاةرقفلاو.اهدعبامو۲۷۸:ةيهبلاللحلاو.٥41-7۳/۲٤:فاحتإلاو

.يجولوئكتلايباطنلاجذومئبةقلعتلا

ناويحلاوةرطيبلاوةلديصلاوبطلا)يفيناثلادلجملا? ةيكلللاسرهف

=يبوعلادمحم:ديسلااًفباسءابنألاريزووةنازخلاهذهريدم:فيئصتء(تابنلاو
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نماهرابتعابءيضاملانرقلايفبطلاعاضوأعالطتسالةينسحلاةنازخلا

ىلعاوناكبرغملاكولمرابتعابوء«برغملايفةماعلاةيملعلاتانازفلامهأ

رداصممهايهتنتمهيلإوءاهرداصموةفلتخملامولعلابنيمتهلاساأر

ةئازخلاسرهفاهنمضتييتلاةيبطلاتاطوطخملاربتعنمثنمو.بطلا

يفبطلااهيلعناكيتلاةيعضولاعالطتسالمئالملانادياةينسحلا

.ةيامحلالبقامةلحرملالخبوغا

يبطلاجاتنإلاةينسحلاةنازخلابةيبطلاتاطوطخملاسرهفصخشي

:يلاتلالكشلاىلعةيامحلالبقامةلحرملالخ

پتكلاعون

سرهفلاببطلابتكعومج

(۱۹۷۔۳۷ص)روکأللا

يفاهتمةفلؤملابتكلاددع

p-4 /a EE?

يفبرفلاباهتمفلأام

pe4 Ja E?

يققرشلاباهنمفلآام

p-4 aE}?

لبقةفلؤملابطلابتكددع

اًنومعھ٠

يفاهنمهخاستناديعأام

اًمومعھ٤۱-۱۳یت

اهنمةيبرغملاةخستتملا

ائومعھ١۱١٤۱ىقيف

اهتمةيقرشملاةخستنلا

اًمومعھ٤٤٤۱قيف

اهددع

:١۱۹

۳۳

faطابرلا-ياطخلا= Ey?1۹۸۴م

مسقلاهيفاندمتعادقو

اذهنااذهيئيال

فلآيذلاوهددعلا

ةلحرملاهذهيف

اذهنااذهينعيال

فلأيذلاوهددعلا

اماذهلبقرشلاب

طقفروكذملاسرهفلابدجوي

(١١۱قباسلاددعلانم)

(١١۱:ددعنم)

۲۷:تاحفصلالغشييذلاطقفةيبطلاتافلؤملابقلعت

.تابثلاوناويحلاوةرطيبلاوةيبطلازيجارألابقلعتلامسقلاانلمهأو

۳



 

:ددعنم)?٤vبطلاتافلؤمددعنميقابلا

ھه١١١۱لبق

۱=1+۲۳101+4+٤۷سرهقلابماعلاعومجللا

امهماًضيخشتبوغمايفبطلاةيعضوةحوللاهذهانلصخشت

:ةيلاتلاتاظحالملالیستنماننکٹو

يهوبطلابتكعومجمنم(١١٠)يهوةقحاسلاةيبلغألانإ

ثحبلابةصاخلاقرطلاوريداقملاوتامولعملاةقيتعةقيتع()

ثيحبءرطيسملاجهنلاوههتايطعملكبميدقلاجهنلاناكفءاقشتسالاو

۔١۱ق)يفتفلأبتك٦:یوس(اًباتک١۱۱)عومجمنمدجنال

(aE?روكذلا(١)دلعلانمناماىق٢٥70,۳ةبسنلشيهو.

نانثالاوء"”ةبراخماهفلأطقفبتك٤:اهنم(بتكةيستلاهذهو

نيفلؤمانعةيبرغلاةعبرألاتافلؤملالقتو."”قرشلابالأنايقابلا

:حضاولكشباهتدوجوةيملعلاةميقلاثيحنمنييقرشلا

:ةيلاتلاتازيمملابةعبرألاةيبرغملاتافلؤملازيمتتاهنأريغ

:ءامسيذلا“(ه۱۳۱۳ت)يفرشلايبرعلاباتكلةيستلابأ

ةعبسوةمدقم:ىلإهمسقدققء"(نيعاوطلاونعطلايفنيعاطمالاوقأ»

ركسعمةنيدمبلحيذلانوعاطلل٠ةمدقلاصصخ.ةمتاخولوصف

A:روكذملاسرهفلانمةيلاتلاتاحقفصلابةدوجوملايه() ee?۳1۵1„

.۱۷۷ء۱١۱۳:سرهفلا)۴۷

دبعباهسإبهلمجوتدقو.۲۸-۹:مالعألا:يشكارملا:هتجرتنععجارپ(۲۸)

رثألاةدبز)ىمسملااطوطخلازياميذلاهباتكيف-هللاهجر? ةدوسنبمالسلا

هامسوهرصتخايذلاو(رىشععيارلاوثلاثلانرقلايفريفانمىضمامم

/١:ىصقألابرغلاخرؤمليلد)هتععجار.كلذكاطوطغلازيامو(علاطملا

مقر۵

ء١۱۷۱:مقرطوطغم? ةيتسحلاةنازفلاةخسن()

-45:ثلاثلاو.40-0۲:يفاشلاو٠٥-۳۹:لوألالصفلا.7-۳۹:ةمدقملا()

-۳¥١:سداسلاو٥٠۲:سماىڭاو.104-١11:عبارلاو.4
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ةنسسافوناسملتبلحيذلانوعاطلاوه١٤۲ةنسرئازجلابرغ

.اهفلخيتلاتايفولاجئاتنوءهراشتناةعيبطلفصوعمه۱

يناشلاو‹حالطصالاوةغللايفءابولاىنعمللوألالصفلاصصخو

اهلخدييتلاةنكمألاوءلحياليذلاتقولاوهيفءابولالحييذلاتقولل

ثيداحألاوةيئآرقلاتايالل:ثلاثلالصفلاو.نوعاطلااهلخديالوءايولا

.مهبتارمتوافتوهبءادهشلاوةداهشلايفوهيفةدراولاةيوبنلا.

مئامتلاوةيعدألابجالعلاو«يداملاجالعلاركذلعبارلالصفلاصصخو

ينحيحصللهبرجحلاعقياميفسماخلالصفلاو.ءاملعلانعةروثأملا

مادقإلاواهبلحيتلاضرألانمرارفلامدعيفسداسلالصفلاو.هتقو

عباسلالصقلاو.كلذلةيعادلابابسألاوابوهسیلضرأىلع

؛توكسلابوأرکذڈلابعيشتلهوءينسلاةزانجلاماظنلهةصصخريخألاو

ىلإهيونتلابةمتاخلاصصخو.المأةعاسلاطارشأنمءابولااذهلهو

فافجنمكلذبحاصامو:‹تاقدصلاةرثكوءثايفونمءابولاجئاتن

.عوضوملايفةيهققةلثسأبناجىلإبيرغتوطحقو

ةيخيراتوةيهقفتامولعمركذىلإلوصفلاهذهلالخدرطتسيو

لسلستلابيعاريالهنأامك«برغملاوقرشلانمةريزغةيبدأوةيفوصو

؛عوضوملابمتهياممرثكأتادارطتسالابىىنعُيوةيعوضولملاالويغيراتلا

نيبقراوفللةيناديلاتامولعملادصرنمةثيدحلاتاينقتلاىلإتفتليالو

رمألاكلذكوءامهنعةيلقنتامولعمىلإدنتسيامردقب«نوعاطلاوءابولا

ةساردلاىتحو.يئادبلاعباطلااهيلعرطيسييتلاةيبطلاتافصوللةبسنلاب

فورظلادصربمتيالثيحبءةيملعريغعوضومللةيليلحتلاةيغراتلا

نمجرخيلاًيلسلستاطبراهطبريالو«ضرملااهعمرهظييتلاعاضوألاو

عمنامزلاوناكملايفاًيئاوشعًالاقتنالقتنيلبءةيعوضومةجيتنبكلذ

ةيضقلااهبرسفينأديرييتلاتاريسفتلاىلعةميدقلاماكحألاطاقسإ

سیلوءةئبوألالوحتامولعملاضعينعةرابعباتكلافكلذلو.اذکهو

ءةقسنمريغةيرابخإةداموهف.ةئبوألاهذهعوضومةيبطالوةيخيراتةساردب

عوضومللةيملعةحورطأسيلهنكلوءامهريغوبيبطلاوخرؤملااهنمديفتسي

.ةئادحلاتاينقتلماظنهيفدجويالو‹حيحصلاموهلاب

يملسلاجاحلانبنودمحنبدمحمنبدمحأباتكلةيسنلابب



 

يذلام۱۸۹4-1۸۱4ھ١۱۳۱-١۲۳٠)يسافلايسادرلا

.“"ةينسحلاةرضحللةادهملاةيبطلارردلا:ءامس

ةيبطلاتامولعملانمةعومجب0...رردلا»همساهيلعلديامكوهف

قرشملانمةثيدحوةميدقةعونتمةيمالسإةيبطرداصمنمةاقتنللا

ظفحدعاوقلماسقأةثالثيفاهفنصينأفلؤلاعاطتسا«بوغلاو

:ثالثلاةحصلا

اهبمتييتلادعاوقلاوءناسنإلامسجةعيبطبةقلعتلامولعلا١

ةمظنأوءاهريضعحتوةيودألانيناوقةمظنأبةقلعتمامولعلا-۲

.ناسنإلامسحةفلتخملاعئابطلابامتاقالع

.اهلةصصخللاةيودألاوضارمألابةقلعتلامولعلا۳

يفهلعجيذلاباتكلاءيزبقيفيئالثلاميسقتلااذهىعاريمو

ةلديصلاروطتو؛ءابطألاوبطلاخيراتيفةليوطةمدقمعم«تادلجمةسخ

نمدشحنعةرابعاًمومعباتكلاو.ةحفصنيعبسىلعديزتنيملسملادنع

ىلإ؛تامولعلاوتاعوضوملايفريثكطلخمم«يلاتتلادرسلاولوقتلا.

ةيلقناهلكباتكلاةدامف.يحورلابطلاويدالابطلانيبعمجلابناج

ةركذتاو“”ءةلويقماةيدهلا»باعكلثمءاهلماكباًبتكاًنايحأجردأثيحب

شضاير)يفو(علاطملافاحتإ)(...رثألاةدبز)يفهتمجرتعجارت

۳-۸٦۳۷1:ءافرشلاوخرؤم.د١١٠مقر.ع.خ:طوطخت(...درولا

430/۲:مالعألايفيشكارملا.ةيبرعلاب

ةدوجوملاةينسحلاةنازخلاةخسنامأ.صقانوهو.د١14:مقرعح:طوطخ()

۔تادلجمةسمخاہبةماتةسليهف۳۵۷مقرتحت

ميهاربانبحلاصنبدمحأل(ةلومشملابطلاللحيفةلوبقلاةيدهلا)باتكوه()

نمغرف.۹۹۱:اهتایبآددعةموظنمنعةرابعيهوت)يعردلا

:مقرتحتةماعلاةنازخلابدجوتم١۱1۹/ه۴لوألاعيبريفاهمظن

:مقرء٥۳۵۵:صيناثلامسقلا.ع.خ.طوطخمسرهفاهتععجار)

للحيفةلوبقلاةيدهلاىلعةلومحملارودلا):ءامساحرشاهلعضوو.(۴

۰٠:مقر۔ح.خ:هنععجار).ةحفص٠:يفعقي(ةلومشملابطلا

.(۲/١٠1:ةنازفلاسفنلبطلاسرهفو

١٤۱



 

نعةريزغتامولعمبناجىلإنبانوناق»و?E)يكاطنألا

.مهريغوينارعشلاوخيشلاو‹تارضاحملايفيطويسلا

لكلةحلاصةماعوءةميقةيئارتتامولعماهتاذدحيفتامولعملاو

ءياثلادلجملااهلصصخيتلاةرشعلاةحصلادعاوقلثمءناكمونامز

«صاوخلاخيشلاوينارعشلاو‹ساسألابيطويسلانعاهلقندعاوقيهو

ةحلاصيهوءىرخألاةيبطلابتكلافلتيفاهنعتامولعلاعسوو

اهجاديدحتنمحضتيامكدبألاىلإولبءنآلاىلإةيحصدعاوقكادج

:ةيلاثلا

.ماعطهتدعميفواًماعطناسنإلالكأيال-

نعهتدعمفعضتفءهغضمنعهنانسأفعضتاملكأيالو۲

.ةيعادةجاحهيلإهلنكتملامءاودلابرشيالو۳

.سفنلاسرجيندبلايفهنإفمدلاجرغيالو-

.ةثيقعوبسألكيفلمعتسيو٥

.هجرسىلعولوهرضحاذإلوبلاسيجالو٦

.موتلالبقءالخلاىلعهسفنضرعيو۷

الامندہلانمجرهتافءةرمنيمويلکيقمامحلالخديو-۸

.ءاودلاهيلإهلخدپ

 

:تايكاطنألارمعنبدووادل-باجعلابعللعماجلاوبابلألايلوأةركذتيه(٤)

.۹٤۵۱واس۰٠:مقرتحتاهضعبةينسملاةئازقللابةريثكخساهتم(٥

علطموه۳١۱قيفةرهاقلايتارمةدعتعبطامكاريكةيراغملاايبىتتعادقو

.ه٤یٿ

-۸٥:ةينسحلاةنازفلاببطلاسرهفنميناثلادلجملااهنععجار

يفوهو(ه۸٣٤ت)انیسنبابروهشملاهڭللادبعنبنيسحلل.نوناشقلاباك()

يفابوروأبوتارمقرشلملابعبطدقفةيملعلاهتميقوهتلاصأوهترهشلو«تادلجم

۱۷-۲/٤۱۷1ححسرهف٠.ةددعتمتاعبطواهنمةددعتمتاهج

۷



 

.ةايحلارونسبتقيهنإفاًريثكعامجلالمعتسيالو۹

اجٽولاٹرویهنإفزوجعلاعماالو٠

ءبطلاةيمهأبةقلعتملاتامولعملالوألادلجملاىلعىغطيامكو

تامولعملاعبارلاوثلاثلادلجملاىلعىغطي:ةيرشبلاماسجألاصئاصخو

بسانيامباهحيىضوتةلواحمعمءةميدقلاةيبطلاريياعملاونازوألابةقلعتلا

قلعتتتامولعمبناجىلإءةيبرغموةيقرشمبتكةدعنماًنالطناهرصع

شضارمأللسماخلادلجملاصصخو.اهريغوةيلديصلاباشعألاب

دقوءةيحورلاةيودألاوةيسفنلاضارمألاضعبكلذيفامبءاهتيودأو

مالحألانأبلاغلا»:اهيفلاقمالحألانعةركفبريخألاءزحلااذهمتخ

نم.ةوكفينهو.«هتظقيلاحيفناسنإللاهيفركفتياةقفاومنوكت

اهيلعدزيملورصاعملايوروألابطلااهسبتقاءيمالسإلابطلالوصأ

.نآلاىلإايش

¿'ءةيلقنةداميهباتكلااذهاهيوتحييتلاةداملانإفاًمومعو

ءلصألايفاًبيبطسيلهنألءدقتلاوأيملعلاصحفللاهبحاصاهعضخي

ناطلسلاطالبيفاًريثكهرعشببسکتءساسألابرعاشوبيدأوهلب

ةقالخلاحدميفةيرهوجلارردلا»هباتكنمكلذحضتيامكلوألانسحلا

ءيكللماناويدلاتالجسنملجسنعةرابعوهيذلا

يتلاةيرعشلادئاصقلاوةيكلملارئاهظلاولئاسرلانيودتبجاحلانبافلكت

رردلاب#ءامسيذلالجسلااذهبتابساثلافلتيفءارعشلااهدشنأ

:دنع:طقفاهئامسأبةرصتخماهعجار.اًريثكةيحصلادعاوقلاهذيءاملعلامتها

۷٤۳-٢٤۳:طوطخ(ةيلعلارخافملا)يئاجللامالسلادبع

ىلإةمهملئاسرورئاهظىلعيوتحييناثلاوءابيرقتراعشأهلكهنملوألادلجملا(۷)

اهنيبنموءتابسانلافلتخميفتليقيتلاةريثكلاةيرعشلادئاصقلابناج

ناكيتلاةيلالاميقلالوحةينسحلارئاهظلاضعبوجاحلانبدمحأفلؤملادئاصق

:(ةيرهوجلارردلا)نععجار.يكللارصقلانسفلولااهاضاقتي

١۱٥:مقر

ريهظلاصن(4؟-١4:...ةيرهوجلارردلا)نماذهيناثلاءزحجلابدجويامك

وهبطلايفباتكفيلأتبجاحلانبدحأللوألانسسحلاناطلسلاهيفنذأيذلا

ه۹يناثلاعی٦۱:يفخرۇمريهظلاو(ةيبطلارردلا)

1۸



 

ةرابع«ةيرهوجارردلا»لثم«...ةيبطلارردلاف»كلذكو.ةيرهوجلا

هيفسيلفءةميدقلابتكلافلتنماهفينصتوةيبطلاصوصنللعمجنع

اًماظنيوتينانعديعبوهفيئاتلابوسيلهبحاصنالديدج

.ةثيدحلاةيملعلاوأةيبطلاتاينقتلل

ناكملعلااذهنأىلعحوضوبلديبطلاملعلهمييقتنأريغ

يفدكأدقفءنيملسلادنعةيولوألابتيظحيتلامولعلانمالعف

ةجردلابةعيرشلايفىظحتملعلااذهةبترمنأءةيرهوحجلا

ءامكحلابغرءاليلجاّملعهنوكل...»كلذوءةيعرشتارابتعاللوألا

تعنصةياردمهألانأعئابطلادعاوقمهريرحتدعباوأروءهتفرعميف

يتلاةجيتنلالصحتلةمالسءاقبلةعيبطلالادتعاكرديهبنأل

اًمدقمنادبألاملعناكمانألااهلقولخللاةدابعلابمايقلايه

نمةعومجيسابتقالااذهنمنيبتيهو.ملعىلإةبسنلاب

اهيطعيوءمولعلافلتخمعجشيمالسإللانأىلعلدتةماهلاراكفألا

مولعلاهيلعموقتامةصالخيهءةيلاعةيراضحبابسألاًعلاباًمامتها

.همدحتويف

يذلام١114دعب.ت)ينادورلاميهاربانبدمحمباتكلةبسنلاب-ج

فرتعيهبحاصنإف“"«جالملاوبطلاملعيجاتحملا:مسالمحي

:ةددعتمةميدقبتكنمتعمجتامولعمنعةرابعهنأٻةيادبلاذنم

«...ءابطألابتكضعبنمهترصتخاكرابمباتكاذهف:دعبو...١

نمهتامولعمسبتقانيذلانيفلؤملاءامسأباتكلالخدميفركذدقو

ءيلالجلايلعنبنمومنبدیعسو«يناشوشلاوءيليقعبلا::مهنممهبتك

المثنمو.يرصلامیهارباو«سوہحنبسیخنبنمحرلادبعر

ىندأىلعالو٠6نيماضمنمنومضميأىلعباتكلايوتحي

.ةرصاعملاهذبةظقيلارداوبلرثأ

ء4۲-١/۹۱:ةيهبلارردلاطوطغ()

.ةحفص١١۱:يف١۱۷۱:مقر.ح.خ:يفدجوي()

لمحتةرصاعملاف.ةثيدحلاتاينقتلا:رصعلاتاينقتيأ:ةرصاعملانومضم(٠)

.ديدجتلانومضم

1۹



 

ذاسصرلرصاعملايبرغلاركفلاويناسنإلاثارتلاعملماعتللجهنمءان(٦

ىلعلمعلايفهفيظوتويباجمإنمهيفامعفشكلاو«هزيمويبلسنمهيفام

ةيركفلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاةفلتحخملاةّيبلسلاهراثآةلازإ

نموأادتاشينمةعباننكتملةدروتسمراكفأنماهبحاصاموةيفرعماو

تالواحملاكلتضعبباشنإوءاهتاذواهتيوحلةمألاةداعتساةلواحموءانتفاقث

يناعتيلااهتافيبلجاتنتالواحلاكلتنإثيحيعيبطرمأهنإفهوشتوأروصق

.خلا...يركفلادومحاوةيفاقثلاةيئانثلاوهوشتلانم

ءيبرعلابرغماىلعتزكردقيرامعلاروتكدلاةلواحمتناكاذإ

برغملليسنرفلارامعتسالاةكرحريسفتيفءاوسةددعتمتاحورطأتمدقو

ىلعميمعتللةلباقلظتاهنأالإءاهعبتتوهتاسايسوءهتاروطتدصريفوأ

-ةلياقاهنأامك.ريدقتلقأيفهنمةريثكءازحأوأهلكيمالسإلاملاعلا

ةكرعلاكلتءةيمالسإلالودلامظعميفاهعبتامورامعتسالاةكرحريسفتل-

الو«يمالسالاعقاولامهفنكمملانمدعيملثيحبرصاعملاانخيراتتلكشيلا

هللاقفو.ةيخيراتلاةيفلخلاهذحلقيقدليلحتومهفدعبالإهيفةيعونةلقنثادحإ

يفماهسألاىلعدعاسي«ءلصتميخيراتويملعجاتنإليرامعلاروتكدلاخألا

بیجخيمهنإهبعفنو«يراضحلاانتمأعورشمءائب



 

دعب.ت)يسوسلايفيطتلاميهاربإنبدمحمباعكامأد

ةرابعوهفء٠هراهزألاضايريفراوئألاقراشم»ءامسيذلا(٦

ةامسملات)يعردلاحلاصنبدمحأةموظنلميمتتوحرشنع

ةجابيديفهسفنوهحرصيو«ةلومشمبطلاللحيفةلوبقملاةيدهلاب»

ءابطألابتكنمتمهفامضعبنيبأنأتدرأينأب»باتكلا

هيلعراسيذلاطمنلاسفنىلعهباتكجمانربىنبكلذلو.«...ةمدقتلا

ىلعةلومحملارودلا#:بامسيذلاوحرشيفيعردلادحأ

.ةمهمتاحيضوتوتادايزعم«ةلومشمبطلاللحيفةلوبقملاةيدهلا

ةثادمحلانيناوقنمنوناقيأنمضتياليلقنيئارتباتكلانإفمثنمو

.تاينقتللديدبتىندأهبدجوياليأ

ةئادحلانعةربعملاةيملعلاتاينقتلاضعبلرهاظمىلعرثعناتنأريغ

برغمللامهنمخسنتلقنوھ۱۳قيفاعمافلأنييقرشمنيباتکنمض

ىقعلطموأھ١۱نرقلاةياتيف

يال٤ٹتیقاویوةحصلازولنک»):وهلوألاباتكلا-

فلؤملاهالمأدقو(ه؟..۷١١٠)يسنوتلاناميلسنبدمحمهللادبع

هعجارو«يعفاشلايدنفأدمحمبيبطلاةيبرعلاىلإهجرتوءةيسنرفلاب

فلآنمانميالو.*”«ةرهاقلاببطلاةسردمرظاتنوريببيبطلا

نكلو.يسنوتلامأءرصمءابطأسيئركبتولكلهطبضلابباتكلا

اًضوصخديدجتلانعربعتتاينقتيهوءأهلمعتسييتلاتايئقتلاانم

نفوءسافنلاولمحللةمزاللاتاناعسإلاوةحصلانوناقبقلعتياميف

كلذل.خلا...اهلامعتساةيفيكوةيودألابةقلعتملاريداقلاوءةحارجلا

ةئسةعباسلاوه۲ةئسىلوألاتارمعبسةرهاقلابباتكلاعبط

كسمتدكؤيامم.ديلاطخببرغملللخدهنأريغ.ه٠

كلذعجريامروأءةثيدحلاتاينقتللمهضفروءةقاتعلارصانعبةبراغملا

.اهبةقلعتلاتابوعصلاوةعابطلاتاينقتبايغىلإ

.ىلوألانملقأۍرخأةخسنكانهو.صهيو۵:مقر.ح.خ()

ء١۱۱۱:وء٤٦:مقرغ(

١٤۱۳-۱١:ح.خ.سرهفنميناثلادلجملاعجار()

1۵۰



 

°'”«عيرشتلاملعيفحيحصلالوقلا#:وهيناثلاباتكلاو-

ل

ةعبطلانمخستنموهو»ت)يدنفأنمحرلادبعنسح

نسحلاناطلسلاةناز-مسربه۸ةئسةرهاقلاقالوبيفةرداصلا

اهيفلؤمركذةيسنرفرداصمةدعنمهباتكةدأمفلؤملاعمجدقو.«لوألا

ةيبطلاةسردملابالطلعجرمكهمدقوءباتكلالخدميف

نايبيفةمدقمبامهنملوألاادبي‹نيدلجميفباتكلاعقير

‹نيمدقألادنعًالمعتسمناكامباهتنراقمعمءةثيدحلاسيياقملاونازوألا

ميدقلاباطخلارییغتودیدجتنعحضاوريبعتكلذيو

يتلاتامولعملايفاضيأةديدجلاةيملعلاهتاينقتىلجتتو.ديدحجلاباطخلاب

ءةيحارحلاتاودألالامعتساةيفيكوءنيظعتلاوعقنلاونقحلا#نعاهمدق

اذهصخشيكلذبو.؛حيرشتلاملععوضوميقاًريخألځديمٹ

تايناكمإنأرهظينكلوءالعفةثيدحلاةيملعلاتاينقتلانيماضمباتكلا

.ةدوقفمتناكبرغملايفاهلامعتسا

تاينقتلاومولعلاسابتقانمةعناملابابسألا

نمةدافتساللتايناكمإكانهنكتملهئأقبساملكنمنيبتي

كانهنكيميلاتلابو«يبرعلاقرشملاربعةدراولاةديدحلاتاينقتلا

ةيتاذتايطعمكانهنكتمكلذكءتاينقتلاهذهدامتعالدادعتسا

يفىلوأةلحرمكءةميدقلاةيمالسإلاةيملعلاتاينقتلابلمعلل(ةيبرغم)

`تاينقتلاهذهةيمهأرابتعابءديدحجلانعثحبلاوحنقالطتاللدادعتسالا

ةماهلاةيملعلاةدعاقلاوءاهيلعرفوتتيتلاةيملعلاتايناكمإلاوةيمالسألا

نأريغءةيقيقحةيملعةقالطناققحياهؤايحإفمثنموءاهققحتيتلا
هاجتاًيظفصخشتها٤٠-١٠قيفةديدحجلاةيبرغملاتافلؤلا

؛كلذكةدراولاةديدحجلاتاينقتلاهابتوءىلوألاةيمالسإللاةيملعلاتاينقتلا

؟رخآلانمسابتقالاضفرىلإلهف؟فلختلااذهعجريببسيآلاف
؟لوألاةيمالسإلاتاينقتلامادختساىلعةيملعلاةردقلايفزجعىلإأ
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ةدعاقكةيمالسإلاتاينقتلاهذهباستكاةرورضبروعشكانهناکلهو

عجريمآ؟ةديدجلاتاينقتلالامعتساىلعةردقلانمنكمت«ىلوأةيملع

ةثالشلاةلئسألاهذهنعةباجإلل.؟كلذريغىلإمأ؟لاجملااذه

/م١۱۳۳ت)يئاجللامالسلادبعنعةلوقنملاةرقفلاهذهضرعتسن

۳٠نرقلاةيابغرصاعهرابتعاب)ةيلعلارخافلا»هباتكيف((۳

.ةحورطلملاةلثسألانعةباجإلانمنكتيهو(ه١٠نرقلاعلطمو

وأيدوميةراشإبىوادتنالنأدهعلاانيلعذخأ:ينارعشلالاق»

ةهاركدشأيدوهيلاميكحلاو.كلذنمانہاحصأنكمنالو«ينارصن

هلتقىلعَرَذُفملسملكلتقبهنیدتو(مركموهنطابةملظوءهقافنةرثكل

..اولطعىتح؛رصمضأرأيفثدحدقرمألااذهو.لتقلابابسأرئاسب

ىضرماووادينأبولقلاىضرمبفيكو.نيملسملاءامكحلامعتسا

ةحصنأل؛حيحصهلروصتالبلقلاضيرمنأمولعمو؟نادبألا

ىلعردقيالميكحلاضرميالكلذلوء؛بلقلاةحصنععرفروصتلا

هروصتصقتلكلذلكءهيواديميکحىلإلسريلبءهسفنةاوادم

1۔هریبدتو

نأكايإ:-ىلاعتهللاهحر? صاوخلايلعيديسةيصونمو"

ءبولقلاىضرمرافكلانإفءةيمالسإلاةللاريغنمابيبطلمعتست

بلقلاضيرمنمًالاحنسحأمسجلاضيرمو؛ماسجألاىضرمنحنو

ىلإانليمہانبلقدادزیفءهبلقنمهضرماندحأناکامبرو.نیقیب

انسحتسأامبروءةيودأنمانلفصياميفهقيدصتورفاكلابيبطلا

هنأل؛هلوسروهللابراحنمةاوتقاننطابپهتیناحورتعبطنایتح؛هلکش

يفهتروصتعبطناامانتيحموهلانڌوالول

لغلغتلاطغضلرصاعموخرژمرملاعك? يئاجللامالسلادبعلعل

ةيقيقحلابابسألااتلمدقينأعاطتسا-هتنميهةدايزوديدشلايوروألا

مالسإللةددهلاوءةيزاغلاابوروأىلعحتفتلاةيراغملاضفرءاروةقيمعلا

ينارعشلاصنلالخنمف.بوغملابنيملسللاوةيمالسإلاةراضحلاو
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مملماعتلانمنيملسمللةعناملابابسألايئاجللامدقي«صاوخلاو

ةثالثيفعئاوملاهذهددحتتينارعشلالوقبسحفءىراصتلاودوهيلا

:يهةيساسأبابسأ

.٠رفكلاضرم

.ضرملاكلذ7روصتلاداسف

.لالقتسالاوسفنلاىلعدامتعالاىلعصرحلا

اًضوصخو؛ينارصنلاويدوهيلانإف:رفكلاصضرملةبسنلاب

ةملظوقافنلاوركملاودقحلافءملسملاىلعاًديدشاًدقحدقحييدوهيلا

هلعجتفبلقلاىلعرثؤتةيضرمرصانعاهلك:ملسملالتقبهنيدتوءنطابلا

ةدعاسمهدعاسيوأهحصنينأكلذبعيطتسيالفءملسللاهاجتاضیرم

نأملسملاىلعبجيفكلذىلعوءةنايخلاوشغلاودقحلانمةلاسةيقيقح

قئاقحهذهو.هنمةدعاسملابلطوأيدوهيلابيبطلاةراشتسانمعنتمي

يتلامولعلانموهةيسامولبيدلاملعنأريغءلعفاهضحدنکميال

:قافتلاةسايسوأقافنملعوهف«فقاوملاهذهلثمىلعبلغتللتدجو

.قافنلانوضفرينوملسملاناكدقو

نألءلوألاببسلابطبترموهفروصتلاداسفلةبسنلابامأ

ضارمأنطابلاةملظوقافنلاوركملاودقحلاوةيهاركلاودسحلاضارمأ

نألاحيحصريغيدوهيلابيبطلليملعلاروصتلالعبت:ةيبلق

اًملاساحيحصبلقلاناكاذإف؛ابلقلاةحصنععرفروصتلاةحص

روصتلاناكاشضيرمبلقلاناكاذإوءاّملاساحيحصروصتلاناك

بلقوءبلقلاةمالسبطبترمحيحصلايملعلاروصتلافكلذلوءاضيرم

.ميلسريغدوهيلا

دوهيلاىلعدامتعالانأوهوءيلالقتسابيسثلاثلاببسلاو-

يدؤيمهليطعتوءنيملسملاءامكحلاليطعتىلإةجيتنلابيدؤيىراصنلاو

ىلعبطلالاجميفنودمتعينوملسملاحيصيفمهئافتخاومهراثدناىلإ

ارمهامُهَاََكترتين:ىلاعتهلوقلإرفكلاضوميريشي

:ةرقبلاةروس]
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امك)نيملسملاىلعىراصنلاودوهيلاةنميهققحتتفءىراصتنلاودوهيلا

:ىراصنلاودوهيللنوعباتنوملسملاحبصیف(هلوقبسحرصميفٿدح

ةطبترمةزعلانألءةيمالسإلاةزعلاىلعءاضقلاىلإيدؤتةيعبتلاو

لالقتساالوةزعالفمهريغلنوملسملارقتفااذِإامأءافتكالاب

ةوقلاوةزعلاولالقتسالاساسأنإسفنلاىلعدامتعالاف).ىنغالو

عناوملانادکؤيامماهيعوىلعلدتةركفيهوسكعلاو

بابسألعجرت

نمنيعنامنيببسكانهنإفءصاوخللاخيشلالوقبسحو

ضرمبقلعتيٌببسفءممهتراشتساضفروىراصتنلاودوهيلابةناعتسالا

صضرموهو(نيملسمالىراصتلاوهوهيلاتقموةيهاركودقح)رفكلا

بولقرابتعابينارعشلاهركذامعمصاوخلاقفتيثيحءيبلق

ءادعلاوتقلاضرمحبصييلاتلابو‹نيملسمللمهتقمبةضيرمراغكلا

ىلعفمثنموءنيملسمللةيقيقحلاةحيصتلاءاطعإنمرافكللاناماذه

مهنماهويلطيالنأنيملسللا

ليلاضرموهوءملسلابلقبقلعتيرخآيبلقضرمكانهو-

رافكلاقدصداقتعاةجيتننيملسملابلقيفأشنيدقمهتبحورافكلل

ناسحتسا»كلذنعجتنيدقو«مهتبحمومهريدقتهنعبثرتيف«مهحصتو

توملسلملاحبصیفبولقيفمهتیناحورعابطناومهلکش

رفكلاوحنىلوألاةلحرملايهوءهلوسروهللاداحنم:كلذب

لئاسولافلتخمبىراصنلاهللمعياموهوء(جامدنالاوحنا

اىتحءراشكلاءابطألابةناعتسالانمءاملعلارذحكلذل‹بيلاسألاو

.نيملسملايفةجيتنلاهذهاوققجي

ثوهقفياوناكبرغملاءاملعنأنيبتييعوضوملاليلحتلااذهنمو

يفةلمعتسملابيلاسألاو«برغملليوروألاوزغلاهيلإيمرييذلادعبلا

نيبوروألانأنمنیدکأتماوثاکءاءاملعلانأنيبتيامكءوزغلااذه

(هريغوآ)برغمابنيملسملااوحصنينأمهنكميال(دوهيوىراصنك)

مهعاضوأعمامأمهعاضوألبقاذهءةدعاسملامهلنومدقيو

هنإفءوزغلايفمهدىصاقموةيرامعتسالامهعامطأوةديدحجلاةيوقلا

نمءاملعلاسایمثنمومهتمةدعاسملاوحصتلاراظتنالیحتسي

o٤?



 

.نآلاىلإةحيحصةقيقحهذهودوهيلاوىراصتنلانمةدئافةيأءيجم

فسأللعقديل؛حيحصلاداقتعالااذهوسأيلااذهنأريغ

ةهجاومهبققحتتيذلايوقلايتاذلاليدبلانعثحبلاىلإديدشلا

ةنميهلابنبتهبمشيوءةيعبتلامدعولالقتسالاهبققحتيوء؛يدحتلا

ناسحتساو#ۍراصتنلابقلعتلاداعبإو‹يتاذلاءافتكالاقيقحتوءةينيتاللا

9وزغلاداعبإيأء؟نيملسملابولقيفمهتيناحورعابطناومهلكش

رطخداعبإلليلارطخداعبإوءنيملسملاةجاحلالغتساو«يراضحلاو

ناسلىلعيئاجللاحضذوأدل.ةينيتاللاةيراضحلاةلئاعلايفجامدنالا

يفيبوروألايسفنلالغلغتلابابسأوءةيسفتلاوزغلالئاسوءاملعلا

ةيقيقحلاتاينقتلارطخأ(مزیناکیم)ةيلآلانأىلإكلذباًهبنمءبرخلا

ةيراضحلاةياهنلاوءهيفءانفلاورخآلايفجامدنالليدؤتدقيتلاوزغلل

نيبتتاهنمو.هلةيعبتلاوءهيلإةجاحلاورخآللراقتفالاابنإ:ةيمالسإلا

رخآلانعلالقتسالاويتاذلاءافتكاللةيدؤملاءةيسكعلاةيلآلاحوضوب

امہتایجاحلادسيفاهيلعدامتعالاوءتاذلابءانغتسالااهنإ:صبرتللا

)6..ةيبطلاوةيملعلاوةينقتلاوةوقلارصانعنمعمتجللاهزرفی

ددينألواحيانهوهف.ىوقألاولضفألاجذومتلاوحناهبروطتلاو

يفاهعضينأنودنكل؛سفنلانععافدللةيندملاةوقلارصانعضعب

ِ.ماعيجهتمقسن

ىۍرييتاذلاءافتكالاقيقحتو«تايجاحلادسةرورضنماًقالطناو

مامتهالاةرورض? فورظلاهذهيفءاملعلايأرللئممك-يئاجللا

:ىراصتنلاودوهيلانعءانغتسالاوبطلاب

يفهيلإعزفيناك? ىلاعتهللاهمحر-يرزالانأاوركذ:تلق»

7هنأبطللهتءارقببسو.ىوتفلايفهيلإعزفيناكامكبطلا

ثمببطييلثميديساي:اًموييدوهيلاهللاقفءيدوہهببطيناکف

لندنتنيف۔نيملسمللكدقفأنألئمينيديفاہببرقتأةبرقيأو

ياذاءافتكالاقيقحتلةرورضبطلاملعتفنذإ.“بطلايف

نععافدوههذهةجاحلادسنإو.ىراصنلاودوهيلانعءانغتسالاو

٠٤۳:ةيلعلارخافلاطوطخ(۸)
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كلذقوفو.طوقسلارطخداعبإوءةيراضحلاةيتاذلاوةيمالسإلاةيوهلا

مثنموليلجملعبطلا»نإق:(ًامئاديئاجللامالكبسح)

نألءهبلاغتشالابجيلبزوجياليعرشملعبطلانإف

ىلإلوصولاوحیحصملسمعمتجممايقلةةرورضهبلاغتشالا

اهيلعماقأيتلاةيبطلارارسألانومضموهيوقلاعمتجلااذهقيقحت

دعاوقلاظفحلةاعارمءوضولاوجحلاوموصلاصخرميركلانآرقلا

:ثالثلانادبألابطدعاوقهقثف«ثالثلاةيحصلا

.ةحصلاظفح

.يذؤملانعةيمحلاو

-ةدسافلاداوملاغارفتساو-

لوصألاهذههناحبسركذدقو.ةينآرقلاةيحصلالوصألاهقفوه

:لاقفةثالثلاةيحصلا

ةروس]نأمايامهدفرفَسلعوأابرقكنيتاكتط

.[٤۱۸:ةرقبلا

عاونأةثالثيفمولعلايسويلانسحلافنصدقو.٤٤۳:ةيلعلارخافلاطوطغ()

:لاقثيحةيئاثلاةجردلايفهبتريذلابطلاملعاهنيپنم

فوصتلاملعوبطلاملعوءنايداللهقفلاملع:ةثالثمولعلا»

ةقرولاك١۱۲۳:مقرطابرلاب.ع.خ:طوطخ.يسويلانسحلاةسرهفې

.عومجملانم۸*1:و

ةحيحصنادبأنوديهنألءنايدألاملعقبسينادبألاملعنأءاهققلادنعنكلو

موللانممالسإلايفبطلاملعناکمٹنموءنيدلابمايقلانكمپال

.ةيساسألا

ةيداصتقالاوةيحصلاهتيساسأومالسإلايفبطلاملعةيمهألةميقةسارددجوتو

ديمحلادبعميهاربإروتكدلاابماقءةيئاستإلاوةيعامتجالاوةيراضحلاوةيدبعتلاو

عمجم-(بطلليمالسإلالخدالا)ناوئعتحتباتکيفترشنوءدايصلا

.(طسوتلاعطقلانمةحفص٤۲يف)ء1۹۸۷ةرهاقلاءةيمالسإلاثوحبلا

-رصاعملاملسملا)ةلجمبرشنماهلاقميفاشابداؤفدمحأروتكدلااهشقاندقو

-١١1:نصم۱۹۸۸ريمقوت/ه٤٠*4:لوألاعيبر.۳٥ددعلا-١٠ةنسلا
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اًبلط:رفسلارذعلرفاسمللوءضرملارعلضيرمللرطفلاحابأف»

ةكرحلاةدشعامتجالرفسلايفموصلااهبهذيالئلءهتوقوهتحصظفحل

نوهتفءللحتيامفلغخييذلاءاذْعلامدعوءليلحتلانمهبجوتامو

.اهفعضيامعهتوقوهتحصلاّظفحرطفلارفاسمللحابأو::فعضتوةومقلا

ايبنةفيراكوننأهدذآايككبناكتو:ىلاعتلاقو

ملنفىذامريتااجلللإممتىفمانيادركيشوأوقدمو

أنامكهبسربوقلتدي

ديدهلانأاينيهلأ4اشدلااعا

وألمقنمهسأرنمیذأهبنموضيرمللحابأف:[١۱۹:ةرقبلاةروس]

ةرخبألاةدالاًتارفتسامارحإلايفهسأرقلحينأ:امهريغوأةكح

قلحاذإفءرعشلاتحتاهناقتحابهسأريفىذألاهلتبجوأىتلاءةثيدرلا

.«اهنمةرخبألاكلتتجرخفماسملاتحتقتهسأر

ن
ا

مدلاكهسابحنايذؤياملكغارفتساهيلعساقيغارفتسالااذهف»

يفنقتحملاراخبلاوهوءاهاندأغاغارفتسابهئاحبسهبندقوجاماذ

هيبنتلانمنآرقلاةقيرطيهامكءهنمبعصأوهامغارفتساىلعسأرلا

.«ىلعألاىلعىندألاب

ارقلعزووتاکناخ:ءوضوملاةيآيفلاعتلاقو»

وىملفاسلاملواطبعانِين

ضيرمللحابافاعايمكل٤إمكيفمكيارش

اذهواايواناا

هتاحبسدشرأدقف.جراخوألخادنمهلقۇملکنعةيمحلاىلعهيبتت

عماجميوبطلالوصأىلإهدابع

نآرقلادكأيتلاثالثلاةيحصلادعاوقلايئاجللاقاساذكه

ينآرقملعبطلانأىلعكلذبنهرييل«ءاهظفحةرورضىلعميركلا

اہمتبتنأةّمألاىلعببييتلاةيعرشلامولعلانمنذإبطلاف.ليلج

داببإبحمسيدعيملبرغملاهفرعيناکيذلاماعلاعجارتلانأرهظينکلو

-٢٤۳:ةيلعلارخافلاطوطخ()

\ov



 

ءانببحمسينكيملمثنموءبطلاةسارديفةصصختمتاسسؤم

فورظيفءيبرغملاعمتجمللةماعلاةحصلابمامتهالاوتايفشتسملا

ءةيلالاليخادملاةلقوبيرختلاوضفرلاوفئعلاوةيوضوفلااهيفترطيس

لعجاممءجالعلاوبطللةيمسرةيلامبصانمصيصختنعزجعلاو

مثيحبةيبطلاةربخللاهعمعجارتتوءاعيظفاًعجارتعجارتيبطلاعاطق

اذهيئاجللالجسدقو«بارطضالاوطلخلاىوسبطلانمقبي

ريثكبهرصعلبقتلبثهرهاظمنأاًذكؤمبطللعقويذلاعجارتلا

:لاقف

بطلانف-نفلااذهعاضدقو:“ةلوبقلاةيدهلابحاصلاق

هيطسانلايديأبلبغتولهأو

ءابطأدنعماعلابطلائدابمبلهجلاشحافتكلذكلجسو

معوالعةحيحصلاةيبطلاةسرامملائدابممهدنعتعاضوءرصعلا

:لاقفءوسوبارطضالاوطلخااهللحو

.ابرشوالكجالعلاهبهجوتييذلاءاودلامبطةفرعمنمدبالو»

نمجالعلاهبعقييذلاردقلاةفرعموضرملاعبطةفرعمو

تودوءتفلتأامبرةزواجملافالإوءنوفارعلاوءامكحلا'هنيبامم«ءاودلا

عبطو؛ضارمألاعيطوءناسنإلاعبطلهجنمو.عفتيالدقردقلا

.°”لعفوًالوقساتلاجالعىلإباصتتالاهللينأىرأالفءةيودألا

نيئاوقلايفتثدحيتلاتاريغتلاضعبكلذكيئاجللادصريو

بجيامماًمومعةيتايحلاوةيحصلاعاضوألابالقنابةطيترلاوةيحصلا

:لوقيفهيلإتافتلالا

نيرخأتملاقحيفالقحيفبلطيءيقلانأمدقتو»

.«مېئاديآفعضل

يعردلاحلاصنبدمحأل(ةلومشمبطلاللحيفةلوبقملاةيدهلا)باتكوه()

.ائهائعمقبسامك(ه۷٤۱۱ت)

-٢٣٤۳:ةيلعلارخافلاطرطخ()

٤:قباسلاردصملا()
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:لوقيفةيحصلائدابلايفىرخأتاريغتمينارعشلانعلقنيو

بسائلاءاعدتسالاباومکحولءامكجلانإ:ينارعشلالاقو#

كلذيفنألسفنيفحيحصريغمهمكحنف:؛مهئامزيفمہئادبأل

هنمندبلاذخأيوقورعلايفهتوقيرجتوةدعملاهجضنتنألبقهجورخل

,)08(
.

ىلإءاوتسملصيءةيبطلاةفرعملاىفىقيقحفعضكانهناكنإ

ناكفءّلمعوًالوقةيبطلاةسرامملاوبطللةماعلائدابلابلهحلاةجرد

(ةيبط)ةيملعةدعاققيقحتل«يبطلايملعلاديصرلاءايحإنذإبولطللا

تاهيبتتلاترثكيتلاةديدجلاةيبطلاةيملعلاتاينقتلاكاردإمثةحيحص

جئاتن

سرهفنماًكالطناهبانمقيذلاعالطتسالانإفءلوقلاةصالخو

ةيعضولاةعيبطحوضوبانلصخشيءةينسحلاةنازفلابةيبطلاتاطوطخملا

:ةيلاتلاجئاتنلايف(ةعجارتملا)ةمزأتملا

يذلاروكذلاسرهفلااهنمضتييتلابطلابتكنم١۱٠نإ١

اهنيبنمدجويالثيحبءةقيتعبتكاًبيرقتاهلكءعالطتساللهانعضخأ

ةيبرغماهنمةعبرأءةسوردملاةلحرملايفتفلأةديدجبتكةتسالإ

دیازتلبقامىلإعجريءميدقهلک١۱۰:وهويقابلابو.ةيقرشمنانثاو

نماباتك۳۲خاسنتساديعأدقو«برغملليوروألاديدهتلاوطغضلا

ريبعتبسحطقفملعلاظفحبةيصخشلاتامامتمالاراطإيفددعلااذه

يفدادزاملعلاباهذبروعشلانألءاّقباس(ناريكنبلضفملانبدمحم)

هبلمعلاوهتسراممپمامتهالاامأدظفحبمامتهالاًادبفءةلحرملاهذه

.ودېيامىلعةدقعمزجاوحاهمامأفقتتناكفهريوطتو

ال:ةرتفلاهذهيفتفلأيتلاةيبرغملاةعبرألابطلابتكنإ۲

,۷٧٤۳:قباسلاردصلا

1۵۹



 



 

ناكيذلاغارفلاةهجاولصاخلاوأيمسرلاماعلامامشهالانعريعت

وزفلاباوبأنمبابدسةلواحموءةحصلاوبطلاعاطقهفرعي

مثنمروعشلاوءغارفلااذهبروعشللىدصاهيفدجناللب

ريطخلالخدلااذهبروعشلااندجوامنإوءينيتاللاوزغللريطخلخدمب

.°°شباسانفرعامكرخافلا»هباتكيفيئاجللادنعوزغلل

ىوتسمىلإةيملعلااهتفرعميفىقرتالةعبرألابتكلاهذهنإفكلذلو

اليهفىرحألابوء*”ةماهلاابتاينقتوةميدقلاةيمالسإلاةيبطلافراعللا

يعولاسكعينومضمىلعرفوتتاليهفيلاتلابو«ةثيدحتاينقتنمضتت

؛برغملاههجاويناكيذلاثيدحلا.يوروألاينيتاللايدحتلاةروطخب

.ةبكرمةمزأسكعتيأءملعةمزأوءيعوةمزأسكعتامنإو

ديدجتلةلواحمةيأبايغنأءةيبطلارداصملاهذهنومضملدي۳

يبوروألاماعلانمةديدحجلاتاينقتلاسابتقاضفروأءةميدقلاتاينقتلا

:ىلإساسألابعجري(ينيتاللا)

مولعروهدتوءاًريطخاّعجارتةيلصألاةيبطلاةفرعلاعجارت

دعاوقو'بطللةماعلائدابملاةفرعمهعمتباغءعيظفىوتسمىلإةحصلا

لبقةميدقلاتاينقتلاديدجتىلإلوصولانكميالمثنموءةحصلا

بطلابمامتهالاىلإلبقنمءاملعلاووههتوعدىلإليلقلبقانتراشإلالخ()

ةيدوهيلاةنميهلاوةيعبتلانمةقألاةئايصوياذلاءافتكالاقيقحتفدي

..ةينارصنلاو

ةروطتلاوةماهلاةميدقلاةيمالسإلاتاينقتلاهذهنعلاثلاليبسىلععجار()

زجعنلفيرصتلا»:(ه٤٤ت)يوارهزلاسابعنبفلخمساقلايأ:باتك

؛تادلجةتسيفوهو١۱۳مقر.ح.خ:طوطغ)نع

‹ليياكملاونازوألاوءابتابنقتواهتاودأوةحارحجلاوبطلايفةعوسوملثميثيحب

تالآلانمددعلموسرسداسلادلجملانم٠۲۵-٢۲۵:صيفو.كلذريغو

.ةئيدحلاريوصتلاةلآبتروصامنأكقيقدلكشبتعضوءةيحارجلاتاودألاو

.۷۱/۲۷۱حح.سرهف:هنععجار

دومحل(زجوملاحرشبزجنملا)باتكوأءاقباساهانركذيتلايكاطنإلاةركذتوأ

:روكذلاسرهفلاعجار).۲۳۸:مقر.ح.خ.طوطغ_4۰۲ت:يطاشمألا
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٣۱



 

.هيفداهتجالامثاًديجاًمهفهمهفوميدقلاءايحإىلإلوصولا

ريغىراصنلاودوهيلانمةيبطلاةيملعلاتاينقتلاسابتقانإب

ملاعلاو)برغملالالتحالاهيفنودعتسياوناكيتلافورظلاهذهيفنكم

ءادعلاوينيدلابصعتلامهيلعرطيسيىراصتلاودوهيلانأل

ةيبطلاةدعاسملاوةحيصتنلاميدقتنممهعنمييبلقضرموهوءنيملسملل

ريغمهنمةدعاسملابلطفمثنموءنيملسمللةقداصلاوةئيربلاةيملعلاو

ةيراضحوةيجيتارتساوةيجهنمةيملعوةيدقعةيسفنبابسأل«نكعم

.ساسألاب

ةيمالسأإلاةديقعلاددبتنيملسمللةيبوروألاةيبطلاةدعاسللانإج

ةدعاسملاهذهنألءمالسإلاوزغلريطخلخدميهفءلاوزلاورطخلاب

عبطتتورفاكلالكشنسحتسيف#اًضلخالمعملسلااهبسجي

هيفدقتحيوهبحيورفاكللليملابملسملاباصيفيفهتيناحور

ضافخناىلإةجيتنلابيدؤييذلاليلاضرمبهبلقباصييأءقدصلا

بولقيفةريطخةيدقعةعزعزثدحتيأءةيمالسإلاةديقعلاةوقيف

ةعزعزلاهذهوءقةدعاسملاكلتببسبيأليلااذهببسبنيملسللا

-مثهعجارتىلعلمعلاوءمالسإلاوزغيفىلوألاةلحرملاوهضافختالاو

يفنيملسملاجامدناةلحرمءةيلاتلاةلحرملاىلإلوصولالبقءهراثدنا

دكؤياممءايئاهنرفكلايفجامدنالامثنموءةينيتاللاةيراضحلاةلئاعلا

قيمعوحيحصيعوىلعاوثاكةلحرملاهذهيفبرغلملاءاملعنأحوضوب

اذهمهيعوقدصدكؤيو.هفادهأبوينيتاللايرامعتسالايبوروألاوزغلاب

لاقتناعنل(ينارصتلاويدوهيلا)يرامعتسالاروباطلااهبماقيتلاليقارعلا

.نآلاىلإولباهدعبو-ةيامحلالبقبرغمللةثيدحلاةينقتلا

ىلعرداصلملاهذهضعبوُ«ةيبطلارداصملاهذهنومضملدي٤

يفسفنلاىلعدامتعالاةركفبريبكيعووقيمعروضحىلعءلقألا

ءافتكالاةيمهأىلإهابتنالااذهوءهريغوبطلالاجمبيتاذلاءافتكالاقيقحت

دعيةيمالسأإلاةراضحلاومالسإللاةنايصيفسفتلاىلعدامتعالاويتاذلا

تلظةيركفلاةروثلاهذهىلإةوعدلانكلوءاللعفةيقيقحةيركفةروث

امكرداصملاهذاًيئاهنةبئاغتلظيتلاءةيروثلاتايضتقملابلمعلانود

١1۱۹



 

ةفرعمنماًنالطناءةيركفلاةروثلاهذهىلإةوعدلانأامكءانظحال

ءنيملسملاىلإرورملانماهعتموةيتقتللهراصحوهئادعويبوروألافقوم

ةلفاغلاةيئوكسلاةيلقعلانمهيرصاعمويئاجللامالسلادبعاهلثاقكرحيم

ةعيبطدكؤيامءةملكلليملعلاموهملابةيروثلاةيكرحلأةيلقعلاىلإ

تسيلوءةقلطملااهترطيسوةينوكسلاةمزأةياهنلايفيهيتلاءةمزألا

باوبألانأاًفورعمحبصأدقناكوءاًرضاحناكيعولاف.يعوةمزأ

؛عوجلاوءلهجلا:يهيوروألاوزغلااهنملغلغتييتلا

‹«فتعلاوءةيوضوفلاوءةنايخلاوءلالشتسالاو؛طحشقلاو

۷°نمددعراشدقو.اهریغوبيرختلاوضفرلاو«ةيماسقتالاو

ةراضحلاددهتوءرامعتساللةيلباقلالكشتىتلايهباوبألاهذهنأىلإ

لكبءاملعلاةفرعمىلعلدياممءةيوقماكحأباهوهجاوكلذلةيمالسإلا

ءةيسايسلاوءةيداصتقالاوءاهنمةيركسعلايرامعتسالاوزغلاتاينقت

.يدحتلابابسأبةفرعميهوزغلاتايتقتبمهتفرعمو.اذكهوةيسفتلاو

يفثحبلاببييتلاةينوكسلاةيلقعلامهدنعكرتملةفرعملاهذهنكل

يتلاةلكشملاديدحتىلألصناذكهو.ةوقلاهذياهتنميهبابسأواهبابسأ

.يملعلاماظنلامهفةلكشمالو«ساسالابيعوةلكشميهنكتم

وزغلاتايتقتمهفةلكشمالوءاببققحتييتلاطورشلاوتاينقتلل

ةلحرملايفءاقبلابابسأبقلعتتتناكةلكشلاامنثإو؛يرامعتسالا

.فيتوكسلاعاضوألالوبقوءينوكسلالقعلابلمعلاوءةينوكسلا

دعيملعقتملاملف.ةملكلللماشلاقلطملاموهفملابةروثةلكشمتناك

جامدنالاولغلغتلارطخنمريذحتوأءةفرعموأيعويألىنعمكانه

.عقتنأىلإهتمةدئافالوهلىنعماللظيسوءهبابسأو

ةينقتلامولعلاتايطعم

هذهيفةيقيقحرداصمدجالةينقتلامولعلانومضملةبسنلاب

هسقنيهتجاحدسينألواحيناكيرغملاعمتجملانأملعلاعم

ریغوفویسرلبانئقوعفادموقدانبنم‹يركسعلاينقتلاجاتنإلانم

۹/١۱۸:اصقتسالا(۷)
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ءبرغملاءاحنألجيفةرشتتمةيركسعلاةعانصلاتناكثيحبكلذ

لثمءرارقتسالاةميدقلاةيودبلاتاهجلاوىربكلاندلايفاًضوصخو

هذهتناکوءاهريغوطبهلالابجوسوسو«شکارموءناوطتوساف

الونوبسحيالنويمأنوينقتونوينفاهنوؤشىلوتيةيركسعلاةعانصلا

اونوكيلكلذلءةيناديملاةسرامملاقيرطنعاهوثروامنإوءاًّبلاغنوبتکي

اهيلعاوظفاحمنأريغ«ايقيقحاًيملعاًريوطتاهريوطتىلعنيرداق
ةيبوروألاةيركسعلاةعانصللةبسنلاباهنكلءايةجاحلاضعياودسو

.°”يرصانلاريبعتبسحبطحلاةباثمبتناك

تذغخأيتلافورظلاريثأتتحتاولواحنيسرادلاضعبنأرهظيو

صیخشت:اهتعانصوةحلسأللةحلملاةجاحلازوربو‹داهجللسائلازفتست

ء(ةقيتعلا)ةيلحماةحلسألالامعتسافصوبداهجلللايلامهلاعفتا

اهيفدادزايتلافورظلاهذهيفةيركسعلاتاعانصلافيثكتىلإةوعدلاو

فلأامإفكلذلو.داهجلانعثيدحلااهيفرثكو‹يبوروألاديدهتلا

«ةهجنمةيركسعلاتاعانصلانعجرالةينقتلاتاعانصلاهذهيف

هيفسيلثيحبنرقلالبقهبلمعلاناكالديدرتاًمومعهنأامك

بیرجتواليلحتوأداهتجاهيفنوکینأىرحألابفءدیدجلیتیندأ
ىبكشلافصولادمتعتةهفاتتارذشنعةرابعوهلبءديدج

.ريغاللامعتسالل

ادجقيتعلاةيجبطلاماظنبةقلعتلاتازوجرألاصضعبلثمكلذنم

°*نارهلاوعفدملاملعيفزايلا»طوطغخلثم(ةيعفدملالامعتساماظن)

نأيأءماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسللهغلأليقفلؤل

يلسيإبرحيفبرغلمازبتانعجتانلاهلاعفناهيفبصفلؤلا

هفلأيذلاهباتكيفهلاعفنايدودركلابصامك/ھ١

 

ةيانع)يفيلالمسلاو-١٤٠:ةرفكلاعمقم)يفيئاجللا:الثمعجارب()
.۹/۱۸۷:اصقتسالاو(۷۲:ةناعتسالا

ةروتبميهو.۷-۸:عومجمنمض.د۳۳۱۸:مقر.ع.خخ:طوطخغ

.ريخألاولوألا

عخيراتلةيبرعلارداصملا)هباتكو(١٥٠-١/٤٥۱:ينونملا:هبفيرعتلانععجار

۷۳/۲4:برغلا
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قحماظنلابرحنأيفةمغلافشك»ءامسوشيحجلاميظنتنعةبسانلاب

ةينقتتاموظنموأ٠هلهىلع عنصيفةموظنم»لشمةينقت

تناکانآضرفىلعينامسمتلادمحأنبادمحأل“ءتابنوبلا

ىمسلملااهحرشعمءفورظلاهذهيفنيلغتشللانيمتهملانيبلوادتت

ةقيرطهيففصيلاوداهادارأنلقئاللارشنلا»

ماكحأملعيفسلاجلملاةهزن»مث.عفادملاوتارجفللامادختساوعنص

.يجاهتصلا۴دېعلةزوجرأعقادمل

ةينقتقيقحتىلإلوصولاضرغب-ثحبيناكنزخملانأرهظيو

ءةيديدحلانداعملالالغتسالةلاعفوةديدجةليسونع-ةروطتمةيركسع

واينقتوآ(رطأونيسدنهم)يرشبببسيألعرفوتينکيمالو

هتجاحدسيلجراخللاهريدصتلواحءاهيلإلوصولاىلعهدعاسييدام

كلذنأبملعينأنودء"ةيمسولالئاسرلاضعبنمرهظيامكةيلامل

.برغملاىلعمهتفابتونيبوروألامامتهانمديزي

ةيتكلابو«طابرلابةماعلاةنازخلاباًطوطغدجويوءةيسافلاةيرجحلاةعبطملابعبط(١)

.ناوطتيةماعلا

دمحأنبدحألاقعاوصلابوزغلادارأنلقئافلاداهحجلاضورا:ىمستيتلايه)

مقرع.خ:اًيب١٤٠:نميهو(ه١۹٠۱ةنساًيحناك)يشئارعلامثيفيرلا

84£٩:مقر.ح.خ:وىلإب١ةقرولانم١عومجمنمضد٧٣

.١۱و

:كلذكو.ب/۲۴۔ب٥:تاسقرو٢٣١/۲:مقر‘ع:طوطخم(٦)

١٤۱۹و۹٤مقرحح

.عومجللانم٠۳-٠:مقر.ح.خ:طوطخم(۳)

:ةيبرملارداصملا)هباتکيفينونلابسحم٠?a/۹ماعناک(٤٦)

۷۳(

:اهنمةيناطلسلئاسرنمضتيثيح-411/۲:فاحتإلا:عجاري

ىلإةدعاسملاميدقتبهرمأيھ۲۹۹٠ةدعق٢۲:خيراتبشاگربىلإةينسحةلاسر

.نداعملاضعبرابتخادصقشكارمةيحانلهجوتيذلايناطيربلاسدنهللا

ةرجنأمجنملوحھ١١۳٠يناثلاعيبر٠:خيراتبشاگربلكلذكةينسحةلاسو

.زيلكنإلادحأهيلعرثعيذلاةجنطوناوطتنيب

١١۱۳لوألاىدامج١:خيراتبيديزلانيمألاىلإيعماجلاريزولانمةلاسو

نمعبناشيف .ةيبوروألالودلاضعيلىرخأةيديدحنداعمومحفلامجتم

٤٦۱



 

لشفلاةرارمدحأنبیسوعبجامحلالإسوسنکأةلاسرسکعتو

ربعدقف:نزخملافرطنمةيجولوئكتلاةفرعملاىلعلوصحلايف

رمأب)نداعملايفاًباتكهلهجويذلاروكذملابجاحللهباوجيفسوسنكأ

لاجملااذهيفعيمجلااببيصأيتلاةبيخلانع:هيأرهيفيطعيل(يكلم

:باوجلااذهيفلاقویودجنودب

(...)انالومرمألنمضتللارغألاكباتكانغلبدقف:دعبو»

تحفصتدقو.اهبسانيامونداعلانأشيفعوضوملاباتكلاحفصتب

هيفنیبدقهنأنظأتنكنكلو(...)هرخآلهلوأنمروكذملاباتكلا

ءاهراقمنمنداعملاصالختساةيفيكنايبنمرمألاهيلعفقوتيام

يساقلاليستيتلاريكانتلاوريقاقعلاوتالآلانمكلذلهنمدباليذلاو

جرحتاماًريثكاهنإف؛نابوذلاوكبسلانعاًيصاعتمجرخياموءاهنم

بّرجنمكلذركذامكاهيفدهزيفبارتدرجانأنظيف‹؛كلذك

نوكتثمساحنلاوديدحلانوكامأو«مهألابولطملاوهاذه(...)

ةينالفلأدالبلايفدجويوءاذكهنمثوءاذكيناوأوكيبابشوكئابسهنم

هيلعيذلاردقلاوهاذهوریبکالوهيفةدئافالف:(...)اًريثك

.باتكلااذهرادم

نمدبالهنإف:هيلإانرشأيذلامهألاوهامركذولهنأىلع

ةيفيكلاهئمذخؤتفهديبرومألاكلترشابدقفراعصخشروضح

ةمالقديفيالهنإف؛لمعلانعدرجملاملعلاامأو.اًنايعاحافك

٩

ىلعلوصحلايفسأيلانعهتلاسريفسوسنكأربعياذكه

لوصعمحلابابسأنعثحبيناكناطلسلانأرهظييتلاءايجولونكتلا

ةيملعلاطورشلاىلعسوسنئكأدكؤيو.ةنكمملالئاسولالكباهيلع

ريقاقعنمءيجولونكتلاجاتنإلااببققحتييتلا(ةينقتلا)ةيلمعلاو

يلاتلابوكلذبایغحضويل‹نداعملليعنصلاليلحتلايفنیينفءاربخو

تاظحاللاسفنيهو.لصألاكلذقيقحتلةيلمعلالئاسولاداقتفا

£ددعلا:كلذكو1۳/۲٤:فاحتإلا:هذهسوسنكأةلاسرنععجاري()

.۱۹-۱۸:بوغلالاجرریهاشمتایرکذنم

۵٦1



 

."هروبيفرشملااهيلإىدتهايتلا

روحملاةصالخ

يملعلااهراطإيفةيجولونكتلاةفرعملانأقبساممنيبتياذكهو

تاربخلاوةيجولونكتلابراجتلامغرءركذيمامتهايأقلتل«بوتكلا

عقيليجولودكتلاعقاولاىتحءعمتجملااهكلميناكيتلاةيملعلا

اهنيقلتوءةيملعةسارداهتساردوهرصانعصحفوءقیقدمامتهابهلیجست

اهكرتيتلاةيملعلاتايطعملاىلعءانباهيفلمأتلاىلإمهعفدوءنيملعتملل

ةوطخلاسسألهاجتعقويأءديعبلايضاملايفمالسإلاءاملع

لهأعمجمتولثيحب.يجولونكتلالمعلاوملعلللوألاةيرورضلا

ةيساحئلاوةيديدحلاتاعانصلالهأوءةيركسعلاةيجولونكتلاتاعانصلا

نم(ةيمأولو)ةيبعشةدعاقعضولىرخألاديدحلانداعمنماهريغو

ملعتملابابشلانمدشحمهيلإفيضأمثءنيسرامملانيينفلاءاربخلا

ليجستلاوفصولاولمعللخلا...ةيكلفلاوةيسدنهلاوةيضايرلامولعلل

ةيبوروألاةينقتلاتامولعملانمنكمأامقارتساعم«لمأتلاوةساردلاو

تالاصتامهلنيذلاصاخشألاوأ«ءلصييذلاجاتنإلالالخنم

يفاكلاربصلاهليطعأوءديدشمامتهالمعلااذهىلعيفضأو

يتلاةوطخلاهذهو).كشودبةوجرللاهجئاتنىطعأل:ليوطلانمزلاو

ىلعنيصلااهتسراميتلايهةيديلقتلاتاربخلاوبراجتلاىلعاهيفدمتعي

.(ةيناثلاةيلاعلابرعحلادعبرصاعملاخيراتلايفوامدهع

ءالجبحضويةيرورضلاةوطخلليجهنملالهاجتلااذهنأىلع

ةعيبطو:عقاولاتايطعمعمهيلوؤسمويبرغملاعمتجملالاعفمناةعيبط

ةقيقحهذهو«بولطلاقيقحتلةيساسألاةيعوضوملاتاوطخللمهتفرعم

:يهوةحضاوةجيتنلجسياذهواضيأىرخألاتالاجملايفةحضاو

بابسأنعثحبلااجديفيدقوءاًنيرقتاياضقلاعيمجةحلاعميفلشفلا

.كلذ

رثإءوههباصأيذلاسأيلاصخشتسوسنكأةلاسرفاًنومعو

.اهدعبامو۲۷۸:ةيهيلاللحلا:طوطخ(۷)

١۱۹



 

يذلانزخملالمأةبيخىلإكلذبزمرتوءروكذملانداعملاباتكلهتعجارم

لاطىتلاىربكلاةلكشملانداعملاباتكهللحينأديدشعلطتبرظتنيناك

ةينقتلامولعلاوةديدجلاةيكيناكيلاةربخلاىلعلؤصحلا:يهواهنعثحبلا

يلمعلاقيرطلااهلحضوينمديتملةلودلانأنييتيمثنموايبةقلعتملا

؛نييديلقتلانييتقتلااهلاجرةربخرامثتساوءةيتاذلااهايناكمإمادختساب

.باوصلاقيرطلاوهكلذنأباهعانقإوىلإلوصولاضرغل

لوحاهباحصأاهجتنأيتلااًدجةطيسبلاواًذجةردانلاتافلؤملانأو

يتلاةريغلاحرشت‹يدرفمامتهادرجيهءةيديدحلاةيركسعلاةعانصلا

ءابتنالاةراثإلواحتوءةيبرغملاةمألاومالسإلاريصمىلعامباحصأتباصأ

ةلاعفلالئاسولاىلعلوصحللةمهملاةعانصلاهذببمامتهالاةرورضىلإ

برغلملاهبهجاويذلالمعلاةعيبطنبتتاذكهونععاندلل

.ةيامحلالیقهدیدېترويبوروألايدحتلا

؛لعفلادودرنعةرابعاهلكعمتجميألةكرحلانأامبو

ةدافتسالاىلععمتجلملاةردقىلعيرايعملاليلدلاوهلعفلادرنااميو

يفيوروألايدحتلاءابترغمالعفلادرنإف:ةييراتلانم

ةييراتلابراجتلانمهتدافتساىلعلديالءةيامحلالبقامةلحرم

هبرابتنمةدافتسالانمنکمتيملمٹنمو.ةيجراخلاوُاهتمةيلخادلا

ءاهفيظوتواهنمةدافتساللهلكدهجلالذبيملوءةيديلقتلاهتربخوةينقتلا

.اهلمهأولبءاهرودلّلقواهرقتحاسكعلاىلعلب

ةكرحللهتيؤريفةيلومشلاةرظنلامدختساهتأىلعلديالكلذك

موييفةنراقمةرظنرظنيملثيحب.تاقوألانمتقويأيفةييراتلا

ةرظنكلذكرظنيملوءملاعلايفبوعشلاعاضوأوهتيعضونيبام

ةيندملاةيديدحلاتاعانصلابةيديدحلاةيركسعلاةعانصلاةقالعىلإةيلومش

ءاهلكةيديدحلاتاعانصلانيبةنيتلاتاقالعلاىلإرظنيليأ.ىرخألا

نيبوامجاهنيبوءاضيأةيديدحلاريغىرخألاتاعانصلانيبواهنيبو

مثيحب...اهريغوةيتامدحلاوةيراجتلاوةيحالقلاةيداصتقالاتايطعلا

ةعانصلاعاطقىلإالوءةيلاعلاتاقالعلاماظنيفهتيعضوىلإرظني

الوىالېللةيداصتقالاوةيعانصلاتاقالعلاماظنيفةيديدحلاةيركسعلا

بجحةيؤرلايفروصقلااذهو.ةيلاعلاةيداصتقالاتاقالعلاماظنيف

۷٦۱



 

ىلإهبتنيونكمتيملثیحبءةيكيناكيملاةربخلاليصحتلحارمروصتهنع

لهابجتلبءلوأيلحرمساسأكاهعمجيوءةتشتملاةيديلقتلاتاربخلارود

ةريغصلاةيدرفلاشاروألاباحصأاهكلمييتلاةيديلقتلاةربخلا

۔اًظضرعوًالوطدالبلايفةتمشتمتناكيتلاءةرحلاةيركسعلاتاعانصلل

اهرابتعابءةقالطنالااهيلعموقتتنابجيناکيتلاةدعاقلالهابتيلاتلابو

تبثامك:ةديدجةينقتةربخةيأيفلوألاطرشلاوساسألاةدعاقلا

سابشقالواحالنزخملازوابجتكلذبو.نآلاىلإخيراتلايفكلذ

ثحبلايفساسألاةيدعاقلاةقلحلا:ابوروأنمةيركسعلاايجولونكتلا

ةدوقفملاةقلحلايهتحبصأفءاهيلإهبتنيملوءايجولونكتلاليصحتنع

ومنلااذهرمينأبجيناكثيحبءينقتلاومنلليعيبطلاماظنلايف

:ةيلاتلالحارملاب

.ةيديلقتلاةيركسعلاةيكيناكيملاةعانصلاءايحإلعلمعلا

نيبواهنيبوةهجنماهنیبطبرلاوتاعانصلاءايح]٢۲

.كلذكةيركسعلاةعانصلا

يفاهجدوءيمالسإلاملاعلايفةيديلقتلاةويقلانعثحبلا۳

.ةيبرغملابراجتلا

ةيعانصلابپبراجتلالکلةيبيردتوةيريتحخمتاشرونیوکت٤

.هريغويمالسإلاملاعلانمةدروتسللا

ديصرلاىلعابوروأنمةدروتسملاةينقتلاةبرجتلاسيسأت

.امكحماطيرامهنيبطبرلاو(يمالسإلاويبرغملا)يديلقتلايعانصلا

لصفلاةصالخ

لاجيفءاملعلاباطخنأليلحتلااذهنمنيبتياذكهو

هدكأاموهوءةقيقدلاةيملعلاتاغفصلابزيمتيالءةيركسعلاايجولونكتلا

ىلإحومطلاوةيدرفلاتالاعفنالانعريبعتوهامئإوءهرودبسوسئكأ

ريبعتهنأريغءةيداهجلاةيركسعلاتاعانصلالاحميفتاذلاىلعدامتعالا

‹ةديدحلاتاينقتلارصانعنمرنصنعهيفسيلوءيقيبطتريغو؛قيتع

تايبدألاعاونأنماونطقفسكعيوءةرصاعملانعديعبوهفمثنمو

1۸



 

.اهتاحومطوَةَمألاتالاغشناسكعتيتلا

بايغ:ةيديلقتلاةيجولونكتلاةبرجتللنزخملازوابتنمنيبتيو

ءخيراتللشيمهمتعقوثيحبءةيخيراتلابراجتلاىلعموقييوضمروصت

قرطبةفرعملابايغىلعلدياممءهيفتمكارتيتلابراجتللشيمجو

نيبلماكتلاوطبرلايفىلجتتيتلاةفرعملاهذهءةضهنلانيناوقوةعجارملا

.ديدجلايفميدقلاجمدوءاهيفتمكارتيتلابراجتلاوةيغيراتلالحارلا

لاجملايفبرغملاهببيصأيذلالشفلااذهنأكلذكلجسنو

رثألبءطقفيسايسلاهلالقتساريصمىلعرثؤيمةيامحلالبقينقتلا

برشملاطبرهنألءنآلاىلإهيفةيمالسإلاةراضحلاريصمىلعكلذك

لكبةينيتاللابراجتلاتلحمثنموءنآلاىتحاسنرفىلإةيعبتلاب

لكشتتتذخأوءةيمالسإلابراجتلالحمةيحورلاوةيداملااهرصانع

ةيراضحلاةينبلانمازجدعتءبرغملابةينيتالةيراضحةينبصخشتتو

.ماعلايفۍربكلاةينيتاللا

لوصحلايفبرغملاهببيصأيذلالشفلااذهنألجسنمثنمو

سئاسدلاوتاروانملاةوقبهيفتماسءةيامحلالبقةيجولونكتةربخىلع

ةوقلانعثحبلاىلإفديكرحتيأدصرتتناكيتلاءةيبوروألا

ديدجتلاوتاحالصإلاتاروانممدختستوفلتخمبهرصاحتو

نييبوروألادنعةيبلقلاضارمأللاًّقبطءاهلاشفإوةلواحمةيأبرضلينقتلا

.قبسامكةيلعلارخافملابحاصريبعتبسح

۹٦۱



  

فرشأدمحماندّيسىلعمالسلاوةالصلاوءنيلاعلابرهللدمحلا

نمومهلنيعباتلاونيدشارلاهتباحصوهلآىلعوءنيبنلامتاخونيلسرملا

.دعبو.نيدلامويىلإناسحإبمهعبت

ءاملعدنعثيدحتلاباطخيفدادعتسالاةيرظن)عوضومناف

ةيمالسإلاةيراضحلاتاذلاةيضقبقّلعتيعوضوم*(ةيامحلالبقبرغل

ةكرحلافرطنموزغلاوكيكفتلاةيلمعلضرعتيراضحبكرمك

كيكفتلاووزغلااذهيفتسرامىتلاءةرصاعملاةينيتاللاةيرامعتسالا

ةيداصتقالا)ةيندلاوةيركسعلااهتايئقتهيفتفظوءاًبجذومناججهنم

وهيراضحلابكوملاكيكفتنأل(...ةيفاقثلاوءةيركفلاوءةيسايسلاو

ةوقلارصانعلةجيتنلابكيكفتوهوءةيمالسإلاةعماجلاتانوكملكيكفت

وأ)ةركفاهيلعموقتوءاّقباسةيمالسإلاةيلاعلاةكرحاهيلعتدنتسايتلا

روطتعمديدجنمايحيوثعبنيدقيذلاةيمالسإلاةيلاعلا(بعذم

فلؤلاابمدقترصاعملاخيراتلايفةلودلاءاروتكدلينلةحورطأ؛باتكلالصأ(*)

تحتسافبةيئاسنإلامولعلاوبادآلاةيلك-هللادبعنبدمحميديسةعماجىلإ

ثيدحتلاباطخيفدادعتسالاةيرظن)ناونعتحتيجحدمحمروتكدلافارشإ

.(برغللاءاملعدنع



 



 

ساتللصفل)

ءاملعلاموهفم

ةأشنلالوصأ-

ةلماحلاةئفلاىلعيفلسلاينآرقلايمالسإلاموهفملايفءاملعلاقلطي

؛مولعنمامهيلإفاضناوأامهنملصأتاموةنُسلاوباتكلابملعلل

ماظنامهساسأىلعلكشتييتلاةملسألاوجمدلاةقالعهقفيفةخسارلاو

سسأتونآرقلالزنتنعتأشنيتلاثادحألابملعلتةلماحلاوةألا

اهيلعموقييتلادودحلابةفراعلاوءعقاولايفامهتسرامموءةيوبتلاةئسلا

اهبمتيوأءيمالسإلاروظنملايفماعلاابمظتنيوأءملسملاعمتجللا

.ةينوكلاتاقالعلالكشت

ءةيندملاةينارمعلامولعللةلماحلاةئفلاكلذكقالطإلااذهيفلخديو

ةيقيبطتلاةيداملامولعلاوةيلقعلامولعلاكءةّمألاةايحءانبمزاولنميهيتلا

بسح-بجاووهفهبالإبجاولامتيالامنأرابتعابءةايحلاابموقتيتلا

ةئالثءاملعلاموهفمنأنيبتياذكهو-مالسإلايفةيلوصألاةدعاقلاصن

يفاموتايعيبطلاءاملعوءاملعو«تايعرشلاءاملع_:فانصأ

:بتارمثالثمولعلااولعجفينصتلااذهنماًقالطناو.اهمكح

.دئاقعلامولعوهقفلاةبترماهالعأ

يفامويبدألاركفلاوقطتملاوةفسلفلاكتايلقعلاةيترماهطسوأو-

.اهمکح

مولعنمابطبترياموةيعيبطلاوةيضايرلامولعلاةبترماهانداو
٦

ةيئارمع

 

.1۹:مالسإلايفيملعلاركفلاخيراتلةمدقم:ناديعسميلسدمحأ(۱)

4ل



 

ةئشلامهءاملعلانأنيبتيفيرعتلااذهنمو

نأكلذكحضتيو"اعمةيئدملامولعلاوةيراضحلامولعلايفةصصختللا

تايوتسملاعيمجىلعةّمألاماظنهبموقتيوموقييذلاديصرلامهءاملعلا

ةيملعلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةينوناقلاوةيركغلاوةيدقعلا)

هرودةيساسأوءديصرلااذهةيمهألوء(...اهريغوةيركسعلاوةينقتلاو

ءءاملعلاماظنسيسأتبميركلانآرقلالزنتينأيعيبطلانمناكهتفيظوو

.الماكاًمزالتامهنيبلماكتلاةقالعمزالتلةاماظنسیسأتبلزنتامک

لزندقو1هةمأل»يقيقحلاسسؤللاميركلانآرقلاربتعي

ريللإدوخيأكنيکتلو:لجوزعهلوقيفسيسأتااذهبرمأل

ارمەرمخكووركنانعفوليونمو

رمألااذهيفربعدقواهلةنألاهب؛ماعباطځوهو]8

ةلمحجلابربعامكةملكبربعو.ةئيهوةبخنيأ.ةَمَأسيسأتنع

(نوعدي۔مکنمةّمَأ)رصانعةئالثيهوء«ريخلاىلإنوعدي»ةيلعفلا

۔يفيظولاهرودىلعو«سيسأتلااذهةعيبطىلعلدتل

ىوتسملاىلإيلكلاماعلاىوتسملااذهنمميركلانآرقلالزنمث

ربعوءقيرفلايأةقرفلابهنعربعيذلاصاخلاوأرغصألايلحملايئزجلا

 

.ةيندملاوةراضحلانيبقرفللعياتةيئدملامولعلاوةيراضحلامولعلانيبقرقلا()

«ناسنإلاوةايحاودوجولاونوكلانعميهافملاوراكفألاةعومجبيهةراضحلاف

بولسأوةفاقثلاوةفسلقلاوقالخألاوةمظنألاونيئاوقلاودئاقعلاك

اهساسأىلعىئبتيتلائدابلاةعومجميهةراضعحلافءرخآريبعتيو.لماعتلا

.امهتيبةطبارلاديدحتوةيعامتجالاةايحلاوةيناسنإلاةيصخشلا

نعةعيبطلاوناسنإلاتاقاطنمةدافتسالاةيفيكوشيعلابولسأ:يهةيندملاو

ناسنإللققحتيتلاتاعارتخالاوتافاشتكالاوةيعيبطلابراجتلاومولعلاقيرط

..ءاثبلالئاسووةعارزلاوتاعانصلاكءاهنمةدافتسالاوةعيبطلایوقریست

..ةيقالخألاوةينوناقلاوةيدقعلامولعلايهةيراضحلامولعلاتناكمثنموخلا

ليديفمزييوهو.اًمومعةيقيبطتلاوةيعيبطلامولعلايهةيندملامولعلاو:خلا

.ابلاغسابتلالا

ةسسؤم؛(فلؤمنودب)تاراضحلارايهنا:ةيندملاوةراضحلايموهفمنععجاري
ء4-۱۹۸۵/۴۷ط.سیراب? یدهلا

.ةيركفلاوةيوغللاسیماوقلاوماعلاكلذكو

1۱۷۲



 

افنتاكانو:هناحبسلاقفةفئاطلابةيملعلاهتيخننع

نمرالوةا

لك

اوونزلاىيارقميتزك ere?
:ةيوتلاةروس]4كرديمهملمِاوعياإمهمو

رمألاوءرمألاةغيصيهءناتيآلااهبتلزنيتلاةغيصلانإ١

هذهو«بوجوللالبدنللانههنيرسفملالجهربتعانيحيف«بوجولل

نألودلاتكردأامدنعءرصاعملاخيراتلايفاهؤاطخأتفشكناةلضعم

ضرفبةلودلاتمزتلااذإالإققحتتنأنكميالةوقلاويقرلاوماظنلا

ةبخننيوكتنمتئكمتوءةهجنمهميمعتتققحو؛ميلعتلاةيرابجإ

ريوطتوراكتبالاوينداهتجالاىلعةرداقةصصختمةيملع

نيتيضقيفءاهقفلاًاطخنذإنيبتف.ىرخأةهجنمتايلآلاوتاينقتلا

لوأيفميركلانآرقلاابلزنيتلاميلعتلاةيرابجإةيضق-:نيتيريصم

ةروس]4قلعىياكيرساباقا:ىلاعتهلوقيهوءامسلانمتلزنةيآ

ةئيهنيوكتبوجوبةلودلامازتلاةيضقيفمهؤطخنيبتامكء[١:قلعلا

يفو)نيدلايفهقفتتلصاخلائوتسماىلعةفئاطوماعلاىوتسلاىلع

‹نيدلامديامیفاہتربخواھمولعحضوتوءنيدلامديامونيدلا

ةبخنرفوتبوجوبءاهقفلالاقدقل.اهلكةايحلاماظنمدخياميفيأ

اذهاولعجدقوةعيرشلاقيبطتىلعفرشتةيساسأةيعجرمكءاهقفلا

‹نيقابلانعطقسضعبلاهبماقاذإثيحبءاّيئافكابوجوبوجولا

ارحاًبوجوهولعجوءةلودلالهاكىلعبوجولااذهاوعضيملثيحب

هروطتنأل؛مظنتيالوءروطتيالهنأامكءمعيضيدقرحلابجاولاو

درفلااهعيطتسيالهذهوةيتاسسؤموةيداماطورشبلطتيهميظنتو

۔ةيرادإةيوطلسةيلوؤسمةلوؤسمريغةعاجاہموقتالو«هلحو

ءاملعلاةبخنةيمهأةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاتدكأدقل

موجنلالثمكضرألايفءاملعلالثمنإ:مالسلاهيلعلاقفءةايحلل

موجنلاتسمطاذإْف؛رحيلاوربلاتاملظيفاهبىدتہءامسلايف

ملعلاضبقيالهللانإ:كلذكلاقو.«ةادهلالضتنأكشوأ

مغاذإىتح؛ءاملعلاضبقبملعلاضبقينكکلو؛سانلانمهعزتتياغازتنا

.هدنسميفدمحأمامإلاهاور(۳)

۱۷۳



 

ءملعریغباوتفافءاولئسفءالاهجاًسوؤرسانلاذْتاءاًملاعقبي

.اولضأوءاولضف

ظفحيرورضمهدوجووءقيرطلانوئيضيموجننذإءاملعلاف

ماظنتانوكمرصانعنميساسأرصتنعنذإءاملعلاف.لالضلانمةنألا

نأاهنكمياليلاتلابوءملعنودبموقتنأاهنكميالفءةلودلاوأةنألا

ماظتوةمألاماظنيفةيزكرمرصاتعءاملعلاوملعلافءءاملعنودبموقت

.ةلودلا

ةيآلااهتعضويتلاةلداعلا«كلذكبوجولااذهدكؤيو٢

نيرايفنيدلايفهقفتلانيباهيفتئزاووقيناثلا

4ٌةَناَكارننوتيلاكاكاكرداهجلانيبو١١۲1:ةبوتلاةروسآ

لدتلءهيلعتدكأوءملعلابلاغتشالاتنثتسالب:ةبوتلاةروس]

.(تايولوألايأ)تايمهألابيترتيفهتيقبسأىلع

نعفيطلهيبشت(يفوصلا)ينافرعلاركفلايفدروامك٣

لٹم«ةيمالسأإلاةنأليوينبلاماظنلايفساسرصثعکءاملعلاةةرورض

هيبنت»يفينارعشلانع”«ةولسلا»يفيناتكلالقن.ةايحللءالاوءاوهلا

:يرصبلانسحلالوق«نيبرتغللا

۔اهيفنمبضرألاتفسخللادبألاالول

.ضرأألاتدسفلنواصلاالولو-۲

.مئاهبلالثمىمعيفسانلاناكلءاملعلاالولو۳

.اشعبمهضعبسانلالكألناطلسلاالولو

.ضرألاتبرخءاوهلاالولو

ققتم مامإلادئعدرودقو۸:حيحصلاعباجل:ملسم.هيلع

لیوطثیدحنمءزجوهو1۳۸۵::مقر۳۳۹.٠:تنيحاصلاضاير)يفيوونلا

.(ءادردلايأنع

.١/۱۸:ةولسلا(٥)

٤1۷



 

.ضرألاوءامسلانيبامنتنألحتيرلاالولو٦

ءةايحلاماظناهبموقييتلاتاموقماىلعينافرعلاركفلاهبثياذكه

نمءاملعلاركذدقو.لادبألالثمهتعيبطالواهضعبرسمهفناليتلاو

نآرقلالوأتيكلذيفوهوءةايحلااهبموقتيتلاةتسلاتاموقملاهذهنيب

.ةرهطملاةيوبنلاةنّسلاوميركلا

نودبةايحللةينالقعلاةسرامملاةلاحتسادكؤيعقاولانأامك٤

ءملعلازاهجلقعلاوءلقعلاةدامملعلانألىاملعنودبيلاتلابو«ملع

زيمنيامهمزالتوملعلاولقعلانيبو«لقعلاوملعلانيبةقالعلاهذو

خيراتلايفاًضوصخوءضرألاىلعتاقولخملانمهريغنعناسنإلا

نيبلصفلايفةمساحةوقكملعلافاشتكاعقوامدنعرصاعملاوثيدحلا

ناستإلانيبلصافلادلاوهملعلانأررقتكلذبوفعضلاوةوقلا

نيبعفادتلانوناقةقرافلاهذهنعفشكدقو.ناويحلاو

نوکعفادتلاف.ەنيرقنمىوقأنوكينأدحاولكجاتحا#الءممألا

ملعلاةوقفاشتكاىلإثحبلااذهىدأوءةوقلانعثحبلاىلإةجاحلا

ملعلانأيلجمهلنيعتفافعضلاوةوقلانيبلصفلايفةمساحةوقك

قيرفطاطحناببسوهلهجلانأوءقَمَأىلعةّمأاهبىوقتيتلاةوقلاوه

ءملعلاىلع(ةئادحلاماظن)ةرصاعملاماظنسسأتكلذبو.«قيرفىلع

ةددجتملاوءةديدجلاةايحللاماظناهيلعلكشتيةيساسأةدامكملعلالخدو

ءةوقلابددجتلاوةوقلاىلعةمئاقلا(ةثادحلاماظنيأ)(ةروطتملاو)

سيردتىلإاوعرهف#.يراضحلاويعونلادوجولاةنايصوءلالقتسالاىلع

تاطبنتسماوءةيتقولاتاعارتخالاىلإمهتدأءةيعيبطلاوةيضايرلامولعلا

نورقلايفلزعألاكنآلالهاجلا:مهئاملعضعبلاقىتحءةيعانصلا

ىلعبلغلاهلناكوءةوقدشأناكءاّملعرثكأنآلاناكنمفءةيضاملا

عفادتلانوناقوءنذإعفادتلانوناقىلعةمئاقةايحلاف.انطقهمصخ

١:برملاناسللا()

١۱۳:قباسلاردصملا()

.قباسلاردصملا()

.قباسلاردصلا(4)

1Yo



 

راسكنالاثدحالإوءةوقلابروطتلاوءةوقلادادعإوةوقلاىلعموقي

.يراضخحلاويعونلاءانفلايأ«رايهنالاو

يتيماتاكاوةميركلاةيآللقيمعلاموهفلااذكهو

ةروس]€رَتمهلملاومجداذلمهموقاندر

€رَرافنتسالا:اًصوصخوءاهظافلألولدمحوضوبرهظيو

ةروس]هَلرذحلاو«نيدلايفهقفتلاو:ةيوتلاةروس]

-هيفقمعتلايأنيدلايفهقفتلاو«رافنتسالانيبةقالعلافء[١١۱:ةبوتلا

يفداهتجالاوهرافتتسالاف؛ةنيتمةقالع:رذحلاقيقحتو-فرعتسامك

مولعلاهذهيفثحبلاوههقفتلاو«مويلامولعلاسیردت

نماهتمةّمألاىلعدوعياميفاهفيظوتوهرذحلاوءاهرارسأفاشتكال

نيفيرشلانيثيدحلالولدمحضتيكلذلو.ةعونتمةوقوةيداصتقاحلاصم

الإوءاهتّوقوةّمألاماظنظفحيفمهرودوءاملعلاةيمهأىلعامهديكأتو

.تطقسوتعاضوتلض

ماظنظفحليرورضمالسإلادوجونأاحضاوناكاذإمث٥

ةّمأكدوجولااذهببسوءاهدوجوةقيقحظفحوءةيمالسإلاةَمَألا

نم.دوجولااذهببسودوجولااذههيطعيامبتجرخأةيلاسر

ةراتخمةميظعةمأهيفعمطتنأنكميامىقرأةفيظووةيمهأوةمظع

داهتجالابيلاسرلااهلمعريوطتوهذهماظنةنايصنإف:ةريخ

لعجيء«تاريغتملاو؛لحارلاوروصعلابسحءانبلاةداعإوديدجتلاو

امهماهيفددرتلانكميالةيساسأةرورض(مالسإلاظافح)ءاملعلادوجو

بوجوتبثءهبوجوتبثامنأل»لاوحألاتريغتوفورظلاتناك

ىأرةقيقحلاهذهنم"ملعبالإهئادأةلاحتسالهبملعلا

ءافتخاوهةيركفلائدابلايفهكرادتمقيملفارحتارطخأنأضعبلا

اّيعيبطناكوءةقلطملاةقيقحلانوفرعينيذلاءاملعللىلعألالثلاةيرظن»

ةبوتلاةروسنم١١٠:ةيآلانعهمالكلالخ.۳۱/۴٠٠:يرعنبالماكحألا()

.ءاملعلاوملعلايةقلعتملا

-رصاعلاملسما-ةينقتلاوملعلاةيرظنلةيمالسإةغايصوحن:اشابداؤفدحأ()

٢۲-۱۹صء۱۹۸۹ةنس٤ددعلا

٦۱۷۹



 

ۀماذهلكعمريغتينأ .°”«ملعلاموهفم

ءاملعللىلعألالثلانأل«فرحتاوعجارتوريغتنذإملعلاموهفمف

ةقيقحلاةفرعمتفتخلامثنموءىفتخاةقلطملاةقيقحلانوفرعينيذلا

ةيلاسرلاةفيظولاابققحتتوءةيمالسإلاماظناهبموقييتلاةقلطلا

ةيلآةيلاكشإمامأاننإ.ةمألاهذهماظنمايقيفببسلاتناكيتلا

ةيراضحلاةقالطنالاىلإةدوعلاطورشيفاّيقيقحاجهنملثمتء(مزيناكيم)

هذيلمعلاةاعارمنودبققحتتنأنكميالاهنأرهظييتلاءةيقيقحلا

.ءاملعلاةيلآاهنميتلاتايلآلا

سيسأتلاتاحلطصمليميظنتلالولدملا

ةيملعلاةيعجرملاسيسأتباتلزننيتللانيتميركلانيتيآلايفدرو

..رذحلاو-راذنالاو-هقفتلاو-ةفئاطلاو? ةقرفلاو-ةْمألا:تاحلطصم

اهبةقالعلامهفوءاهلولدمحيضوتوتاحلطصلملاهذهعبتتنإ.خلا

.هتفيظوةعيبطوهسيسأتببسوءاملعلاماظنكاردإىلإانبصلخي

ءةقيرطلايهوممأعجةغللادجتميفءاجامبسحةّألاف

دقوءءابتالاوهدحاوءيشىلعةغللايفلدتتافدارتمبهذلاوةقيرطلاو

دنعو.ةرمنيتسواًمبرأميركلانآرقلايفهتاقتشموحلطصمركذ

:يهظققناعمةئالثلعاهلايفلدتامدجنهلالدصحف

ءاذكهولمنلاةوداراةوءريطلاةّمُأاثملاقيفعونلابزيمتلا

ءدوهيلاةنأو‹نيملسللاةاللعملاقيفنيدلابزيمتلاوأ

.اذكهو"ءاملعلاةَمألاقيفةفرعملاوملعلابزيمتلاوأ«ةيسوجي

لالخ.يقابلادبعداؤفدمحم? ميركلانآرقلاظافلألسرهفمامجعلاعجار)

.(ت.92ا

سديوهَلينكٌةَرل:ىلاعتهلوقنيدلابةّمألاىلعةلثمألانم(۱۳)

لآةروس]4ياكلتيلوت24:نونمؤلاةروس]4نت

,[١١۱:نارمع

مطبرهطالولافواكنيا:ىلاعتهلوقعوتلابةالعنمو

عيبلق:ىلاعتهلوقكلذكو[٢۳:ماعنألاتأالررتا

.[٤٤:دوهيألََركَمبكررت

۱۷



 

ةدعاقلايهةّمألاماظناهيلعسسأتپةدعاقیوقنأرهظيو

ناسنإلانمعونلاكلذلعجتءةديقعبناسنإلادوزينيدلانألءةينيدلا

هتاروصتوهراكقأيئبيوءنوكلاوءايشألاوسائلاعمةنيعمةقالعبطبترپ

كلتقفوهيفشيعييذلايلاعلاطيحملاعمهتاقالعددحمو

لکشیو«هئایحهجویو:؛ناسنإلافيكييذلاوهنذإنيدلافءةديقعلا

اهيلعموقيةرصآىوقأوةطبارمظعأنيدلاناكانهنمءهفقوموهترظن

بستلاةطبارنأل«سنجلاوبسنلاةطباراهتوقيفقوفتةعامجلاماظن

هيلعمدآوهدحاوردصمىلإةياهنلايفعجرتيهفتعونتامهم

:هناحبسلاقامدنعةحارصميركلانآرقلاكلذنعربعدقوءمالسلا

ديلسمنك6ععرعلمعمبكأنيأميعب0

نآرقلاصلدقف:دوهةروس]«لهجانِنأكلظمأنإمع

لوهدحاوعونيفناسنإإلاتاقالعوطباورلاعيمجميركلا

اليقابلاو٠؛حلاصريغلمعوأحلاصلمعامإوهولمعناسنإلاف

هيلعلاقفرثکآحوضوبةقيقحلاهذهفيرشلاثيدحلارسفدقو.هلةميق

ىلعيرعللضفالالآ«بارتنممدآونسا:مالسلا

ءمدآنملكلانذإ٠”«ىوقتلابالإدوسأىلعضيبألالو.يمجع
الةيبسنلاةقالعلاهذهنإفاذل«بارتنملكلايأ«بارتنممدآو

ركفلابلمعللةميقلاامئإو.اهلةميقاليلاتلابو«ءيشاهيلعموقي

تلالادنعتيلعهدحومالسإلاوهنيدلاوءنيدلابلمعلل

نبايشدليلامهاميباييالربكلااوثوأترآو

امن€باسليسهاےکرااپرکینمو

1

هذههه۹:

ءىرخأدئاقعنيدلاوكبدقفساتلادنعامأ.هللادنعةفيقحلايه

وَرَِألايفوُوهنلَفِيناكايدرعنموهللادنعنكلو

::نارمعلآةروس]4َنرسَحَلَأنم

ىلإونآلاىلإيرشبلاخيراتلايفتسسأتةينيدةاريخنأرهظيو

 

ل3:لاعتلوقةفرعماوملعلابةمألالعةلثمألانمو
ةَةفيككلاأنبايماريل٤:نارمعلآةروس]رَ
.[١١۱:نارمعلآ]وفا

هيلعقفتع(٤)
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ةحارصكذبميركلناقلريخدقوةيمالسإلايهةمايقلاموي

سالالعآدبشاووناكسوهاٍمكَتْلَعَجكِلئ:ىلاعتلاقثیح

RAT?۳٤[

ىلعدكؤيلوءةهجنمسابتلايأنمةيطسولاحلطصمجرخيلو

ىلعةيرشبلاخيراتيفترهظةمأريختناكةيمالساإلاةشألانأ

:ىلاعتلاقفهقباسنمحضوأليدميركلانآرقلاقاسءقالطإلا

ركشانميتلاياكتبرأوأعمک3

]1:ارمعلارنونو

ةيوينبلالوصألاساسأىلعةيمالسإلاهذهءانبلمتکاالو

اخضومءاهئانبلامٹکانعنالعإلالإميركلانآرقلارداب«ةيفيظولاو

لصأوهوألاهذهءانبهيلعسستلصأىوقأىلإةفيطلةراشإيف

:ىلاعتلاقفحاحلإبهيلعمةرورشضعنصتكلذلااطابترالا

رامادرسشوبرانوةدجلوُةَمَأكتموهنإ

ةرا3:رخآناکميفلاقو.[۲

:نونمؤللاةروس]

دنعوأءنيتيآلاردصيف(ناو)مث$ء(نا)دنعفقننأنودبو

تزیميتلاةريخلا1لإریش.نيلماتخيف(نوقتاف)مث(نودېعاف)

يفيظولاساسألامثيويئبلاساسألا:نيساسأىلإعجرتملاهذهاهب

.يلاسرلاوأ

نمنوكتيطسولاةمألاهذهماظنهيلعماقيذلايوينبلاساسألاف

.ميقلايدقعلاماظنلا

.ميقلايعرشلاماظنلا

.ميقلايقالخألاماظنلا

#هذهلةيلاسرلاةفيظولاهبموقتتوموقتيذلايفيظولاساسألا

:يهناکراةعبسنمنوكتيفةمألا

-ىروشلاو-(...ةيسايس-ويجلا)ةقلطملاةدحولاو-ملعلا

1۱۷۹
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ةنسديلاومنمءيرامعلادمحمنبدمحأوه#

.برغملابسافةيحانبم٤٤۹/ه۲

ريتسجاملاىلعلصحوءطابرلاوسافيتنيدمبسرد#

/-ه١٤١٤۱ةنسطابرلاةعماجيفرصاعملاخيراتلايف

ركفلاخيراتيفةلودلاهاروتكدىلعلصحوم۷

ةنسسافةعماجنمرصاعلايمالسإلا

ذنماهبسردييتلاةعماجلايهوم

.ةنسنيرشعنمرٹثكآ

خيراتلايفنيثالثلاىلعديزتثاحبأوتافلؤمهل

ىلعموقي؛خيراتلايفجهنمحمالمسسؤينألواحي#

.خيراتلليراضحلاريسفتلا

باتكوهةحورطألاباتكلااذهلبقهلردصامرخآ#

ناقرفلاةسسؤمهترشنيذلارييغتلاجهنميفملاعم

بناجىلإم١۹۹٠/ه١١٤٠ةنسءاضيبلارادلاب

نعامهيفثحبلالواحيتلاةعجارملاوةهجاوملاةيرظن

.يراضحلاروطتلاوعارصلانيبةيلدجلاةقالعلا

 



 

ةلاحيفمويلاةدئاسلاةينيتاللاةيلاعلادذهيلءةثيدحلاةوقلانيلاوق

.اًنئاقةيمالسإللاةعماحلابكرمرارمتسا

لالخحبصتسيتلا)ىلوألاةينيتاللاةيبيلصلاةكرحلانوكتاذكهو

ةكرحفيقوتةمهمبتماقدق(ةيبيلصةينيتالةكرحةثيدحلاروصعلا

نوكتوء(اسنرفبرغبونجءادهشلاطالبةكرعميف)ةيمالسإلاةيلاعلا

يراضحلابكرملاكيكفتةمهمبموقتءةثيدحلاةيبيلصلاةينيتاللاةكرحلا

اكيكفتكلذرابتعاب«ةيمالسإلاةعماجلاتانّوكمكيكفتلءيمالسإلا

ىتحةيمالسإلاةيلاعلا(بهذموأ)ةركفاهيلعدنتستيتلاةوقلارصانعل

ديدجنمةيلاعةكرحىلإلوحتلانمهعنمو«بهذملااذهقيوطتنكمي

۔(هلتقيأ)

ءةيمالسإلاةيلاعلادضينيتاللاوزغلاراوطأللصاوتكانهنذإ

اذهيفديدحباو.ةركفوأةكرحكاهيلعءاضقللفتعورارصإباهتعباتمو

اهدوقيليدبيراضحراطإكءةينيتاللاةيلاعلاةكرحروهظوهلصاوتلا

ثرقلاةيادبذنمثيدحتلاوةيلاربللاراعشتحتيوروألارامعتسالا

ۍتحوزغلاساسأىلعروطتيٌلظيلاعماظنةماقإيفاهحاجنوءيضاللا

يذلاءديدجلاينيتاللايلاعلاماظنلاةماقإىلإمويلاءروطتيفلصو

ءةيمالسإلاةيلوصألاةدابإوه? هنعنلعأامكلوألاهفدهلعج

ةيلاعلابهذمةدابإيأءيمالسإلاملاعلايفةينيتاللاةيلاربللازيزعتو

ةعماحجلاتانوكمككفتنامضوةينيتاللاةيلاعلاراصتنازيزعتلةيمالسإلا

.دبألاىلإةيمالسإلا

اذهعلطمويضاملانرقلايفبرغللاءاملعلواحقايسلااذهيف

يراضحلادومحجاةمزأجالعلةيرظنكدادعتسالاةركفخرطنرقلا

ىلعاهيفاودكأءرصاعملاينيتاللافحزلامامأيركسعلامازجنالاو

ىنيتاللايراضحلاوزغلاةهجاومودادعتساللةيعرشةرورضكثيدحتلا

ملاعللةيراضحلاةمزألابقلعتملاراوحلاءاملعلانشدكلذبو.ديدجلا

اذهيفاهانضرعيتلايهاهلحلةحضاوةحورطأاومذقوءيمالسإلا

شاقنلاكلذباوحتفو(...دادعتسالاةيرظن):ناونعتحتثحبلا

هيفلدحجلالازياليذلاوءنآلاىلإمهدعبتءاجيتلاتاحورطألل

/ثيدحتلا)اهيلعموقينأبجييتلاةيبهذملاسسألالوحاًداح

۲



 

قلطملادادعتسالاوةيركسعلاةوقلاو-ةيلاملاوةيداصتقالاةوقلاو-لدعلاو

.(داهجلاوةوعدلا)ةيلاسرلاةفيظولاو-(روصعلابسحبةوقلاريوطتيأ)

رخآلااهضعبلطعتىلإىدأاهضعبلطعتاذإةيفيظوناكرأةعبسيهو

جرعألانباراشأدقو.رخآلااهضعببرثأتياهضعبنألقةرورضلاب

هساسأفينحلانيدلانإ:هلوقبةيلاسرلاةفيظولاهذهىلإيناميلسلا

تاسنإلكنإثيحبءقحلاىلإةوعدلاوتاحوتفلاوبلغلابلطديحولا

اهيلعنيعتيةيبرحةقأنمهئألءدادعتسامتأىلعنوكينأببيملسم

رحبتلاوةيركسعلامولعلاناقتإوءتالآلاعارتخاىلإممألاعيجقبستنأ

راخېلاوءاوهلامادختساوةسدنهلاكءةيضايرلانونفلانماهمزلياميف

:لئاقنملجهلوقاذهلاندشريءكلذريغولاقثألارجوءابرهكلاو

فأردعدہتوبهلكلاطبريیزقرفنشنطاتملودر

ففونماوقفتامومهملهللامهولالدھنودنمنيرومكرو

:°°[:لافنألاةروس]4تولتالرشأَوفبهلالبس

بيسو«اهئانبساسأيهةيمالسإلاةيلاسرلاةفيظولاهذهنإ

أراعمكحوضوبةفلاسلاتايآلاكلذنعتربعامكءاهدوجو

4سالالَمدبشاوك#[١11:نارمعلآةروس]4#ىِ

يفماللافىلعءادهشاونوكتنألجأليأ[١٤۱:ةرقبلاةروس]

نمفدهلايأ(مكانلعج)نمفدهلاوةياغلاودصقلاحضوي(اونوكتل)

دمسوسسرک.:
:نارمعلآةروس]قمريَ? ىلاعتهلوقيفكلذك.ةمألاهذهءانب

ةيلاسرةيفيظورصانعيهوءنونمؤتو«نوهنتو-نورمأت:؟اذال٠

[۳٤۱:ةرقبلاةروس]اوكىلاعتهلوقنومضمليضفتولهؤت

(نوتمؤتونوهنتو-نورمأت)لةيلاسرلارصانئعلايفرثكأةيلومشعم

سكعءاّعمةيجراخلاةهجاولاوةيلخادلاةهجاولامهتاهرابتعإب

E r ?ي
ةهجاولامهتيتلا٣:ةرقبلاةروس]4صاّكلألَمادهش

ابتزيمتيتلاةيطسولاوةيريخلابابسأنيبتتاذكهو.ساسألابةيجراخلا

ءممألاةيقبنودابتصتخايتلاةيلاسرلاةفيظولاابتإءةيمالسألاةمألا

تناككلذنماًالطناو.ةيريخلاوةيطسولاباهتقرشيتلايهةيلاسرلاف

:برعملاناسللا()
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توافتلاوأةيقبطلاساسأوهءيلاسرلالمعلايفتوافتلاوءةيلاسرلا

يف(ةيبسنوأةيبسح)ةيقبطالو؛ةيلامةيقبطالفءمالسإلايفيقبطلا

.يلاسرلاتوافتلاساسأىلعةيقبطلاامنإوءمالسإلا

ايمالسإءانبتناكاذإةيمالسإلاةَمألانأىلإاذهنمصلختو

.(ةعامج)ةعماجوأةطباروأ«ميظنتنذإيهفء(اًيلاسر)

دقءهتقالعاهنملكشتتيتلارصانعلايأاذهقعامجلاماظنو

؛ةينيدةّمأ)ةينيدةعامجنوكيذشتيحةعامجلاماظنوءةينيدرصانعنوكت

ةعامحجلاماظنو(ةيرصنع)ةينيطرصانعنوكتدقو.(ةركفلابةْمأ

رصانعنوكتدقو.(رصتعلابعوتلابءةَمَألانوكتيأ)اًيرصنعنوكي

؛يعايرلابيكرتلااذهبةيلاسرةيركفةيملعةيفرعم:رصانعةعامحلاماظن

املثمةّمأنآرقلااهيلعقلطأدقوءملعلابةمأةعامجلاهذهذئنیحنوكتو

نوكپاذكهو.عوئلابةعامجلاوأنيدلابةعامجلاىلعةامساقلطأ

ةَمأ.عولابةتنيدلابةأ:تايوتسمةثالثىلعنآرقلايفةّمأحلطصم

1.ملعلاب

نأريغءاضيأةيملعلاةعامجلاىلع(ةفئاطلا)مسانآرقلاقلطأامك

.(ةمألا)مسالةرياغمةيوغلةيصوصخهل(ةفئاطلا)مسا

«ءيشلانمةعطقلا:يه-.ةغللادجنمريبعتبسح-ةفئاطلاف

:هلوقبةعطقلاهذهدجنملارسفدقوءرطشوأءزجوأةعطقنذإةفئاطلاف

نعهبنوزاتميبهذموُيأررمهعمجينيذلاساتلانمةعامجلايها

.ةفئاطلاموهفمنعضومغلالازأكلذبو.«مهاوس

مْوَلکنیرفتراةقباسلاةيآلايفتدرويتلاةفئاطلاف

ةزيمتممث(مالسإلاب)نيدلابةزيمتمةعامحيه[١1۲:ةبوتلاةروس]4ٌةَفِأَط

دقو.بكرمنمءزجيهفءءاملعلاةّمأنمةعطقيأةفئاطيهف.ملعلاب

نمازجيأ؛ءيشنمةعطقاهلعجيل(ةفئاطلا)ظفلبميركلانآرقلاربع

ربعدقوءءاملعلاةْمأنمءزجيهءاملعلاةفئاطف.ةَمَأنمةفئاطيألك

ةلقتسمنوكتالىتحءءاملعلاةمأنماةزجاهلعجيلةفئاطلاباهنع

.زوجيالاذهوءاهسفنبةّمأتحبصأتلصفتنااذإفءةلصفنم

قرفلا:اهلصأ? ةغللادجنميفامبسح-يهوءةقرفلابربعامك

يهءةقرغلاف؛ءيشلكنممسقلا:وهو(ءارلانوکسوءافلارسكب)

١۱۸



 

ءةيمالسإلاةمألاوأةعامجلايهءةعامجنممسقوأمزجيأقيرف

-ةمألانملصفنمريغارجاهلعجيلةقرفلاباهنعنآرقلاربعدقو

ةيمالسإلاةمألاهيلعتلكشتيذلاميظنتلاوماظنلا:ةفئاطلاوةقرفلاو

زپمتتيتلاةيمالسإلاةمألاكانهف-تجرخأةيلاسرةمأك

ةمألالخادو.اهيلعموقتيتلاناكرألاوسسألاانفرعدقوءمالسإلاب

رصانعلانمةعومجمييأماظنيهيتلاءاملعلاةمأدجوتةيمالسإلا

فلتغنأحضويامءءاملعلاماظناهساسأىلعلكشتيةيلاسرلاوةيملعلا

فلتاهلكلئتءةايحلايفةيمالسإلاةمألاماظناهيلإجاتحييتلامولعلا

ءاملعلاةمأفءاملعلاةمأ۴ءءاملعلاماظناهنملكشتييتلارصاتعلا

يذلايملعلاماظنلايأ)فراعملاومولعلليلومشلايلِكلاموهفملايلعلدت

.يفرعمويملعبكرميهفء(ءاملعلاةمألكشي

ءرصاثعلالماكريغ(يملعلابكرملاوأ)يملعلاماظتلاناكاذإامأ

ةفئاط:هلهأللاقينجوأ)يلحيأيفرظهنکلوالماكناکو

نم)لكلانمةعطقلاوأءءزجلاوأعرفلاةفصمهئاطعإل

يذلايمالسإلارطشللالاقيامك.(ءاملعلاةمأ)31وهيذلا(بكرللا

اذكهو.ةيمالسإلاةمألاوهلکنماًرطشاهرابتعابةقرف:هيلإنومتني

ميركلانآرقلايفءةفئاطلاو? ةقرفلاو? ةمألا:تاحلطصمنوكت

‹ءيزجتلالبقتيتلاةيودحولاةلالدلابةنوحشمةيركفتاحلطصم

نالءةيميظنتتاحلطصميلاتلابيهفءةيلاسرلاةلالدلابةنوحشماهنأامك

ةيلاسولاةياغلاتلطعتاذإفءةيلاسرةياغلعضوهيلعلدتيذلالولدما

ةياغلاتلطعتلولدملااذهماظنلطعتاذإوءلولدملااذهماظنلطعت

اوكي%1:ىلاعتلاقثيحميركلانآرقلاكلذدكؤيامكءةيلاسرلا

€يطعُتاَدَعيككووا4ردبياونوبرك

ايشااوميداوقفبِلاد:هناحبسلاقو٥د

4يَایمیلیمکولألِمُهْرتَأمبتسل

oa?تاحلطصلملاميهافلةيوغللاةيلالدلاةءارقلاقيرطنعا

مفييلانيكرتامكر»:لاعتلوقيو:ماعئألا]()

دايمنمةيميسقتلانأدكؤيامم.[٢۳ء١۳:مورلاةروس]نبيااو

.مهثدابملعنوكيفمهوذحاذحيذلاو.نيكرشلملا

۸۲



 

۔ةيميظنتةيدقعتابكرم:ةفئاطلاوةقرفلاةمألا:نأانلنيبتي

ةوقلابابسأفشتكننأةءارقلاهذهلئمقیرطنععيطتسنو«ةيلاسر

ةمألااهتفرعيتلاطوبهلابابسأودوعصلابابسأ«فعضلابابسأو

ىلإكلذلالخنملصوتننأميطتسنوءخيراتلالحارمربعةيمالسإلا

يغيراتلاويراضحلاويلاسرلارودلاىلإوءةوقلاىلإةدوعلاطورشديدعحت

.ةجيتنلاب

رسيسأتلادصاقم

ريفالإوعديهممکنکتلوةفةقباسلاتايآلاحضوت

?E]:اينامهكأركلنعوهنيينور

نيركالل

لك

هَاندونيلىيارففةكياطمبنيوكر

ادصاقلاحضوت[٠:ةروس]4تومهملمملاوعجاإ

ةفئاطوأءاملعلاماظنوأءاملعلاءاملعلاةايحتسسأتاهلجأنم

.(ءاملعلاةطباروأءاملعلا

ةسخيفهفئاظوددحتتيلاسربكرمتايآلاهذهيفيهف-

يفهقفتلا-ركنملانعيهنلا-فورعلابرمألا-ريخلاىلإةوعدلا:دصاقم

.مهودعةروطخوديدهتنمهموقراذنإ-نيدلا

هيفريخلکمديامو-مالسإلاىلإيأ-ريخلاىلإةوعدلاف

لمشتتحبصأىتحاهتاينقتتروطتدقوءبكرملااذهةفيظونم

يعمسلايعاذإلالاسرإلاوءةلجملاوةديرجلاوباتكلاوةرضاحلملا

ةفيظونميهفءيلاسردصقمريخلاىلإةوعدلافءاذكهويرصبلاو

لاقكلذللوسرنماهلديالةلاسرلاوءةلاسرمالسإلانألىاملعلا

ةفيظولاهذهحضوأو?:i:نارمعلآةروس]رألإنوغديهناحبس

انهوَووكمولاتنكرهميكيلا:لاعتهلوقيفرثكأ

لالامهماقمانهنيبف:بازحألاةروس]4اًبييَحلِقفا

امكءتاديدهتلاتناكامهموءفورظلالكيفيلاسرلامهفقومو

:هناحبسلاقامدنعةيلاسرلالقعتنعةلوؤسللاةديحولاةادألامهريتعا

هرو14يشيللإاهليانورنيايهيرستكير

۱۸۳



 

امةلمجنميهاهلقعتةفيظوةيلاسرلاهذهو:توبكنعلا

یطعأو.«ءايبنألاةٹروءاملعلا»:مالسلاهيلعلاقثیحءةئارولا

.”«ليئارسإينبءايبثأكيتمأءاملع»:لاقفىلعأاًماقممالسإلاءاملعل

عقومءاملعلليطعيركنانعيهنلاوفورعلابرمألاو۲

ردصلملامهلعبجيوءةيمالسإلاةمألايفايلعلاةطلسلاوىلوألاةيلوؤسللا

ريسافتلاضعبهيلإتبهذامبسحةيمالسإلاعيرشتلارداصمنمثلاثلا

ألايلذأولعقاانيليأاتماميلايا:ىلاعتهلوقيف

نآرقلا:يهةيساسأرداصمةئالثتنمضتثيح4:ءاسنلاةروس]

ايليةفيرشلاةيوبثلاةتسلاو-[64:ءاسنلاةروس]لاوعيميركلا

ةروس]4كنيمألالارءاملعلاعامجإو۹؛ءاسنلاةروس]لولا

.عيرشتلايفيساسأعجرمنذإءاملعلاف.[04:ءاسلا

ناطلسلالعجينأوهيوبشلا''”قالفلاركذدقو

امنيب.يسايسلارارقلارادصإيفمهكراشيو؛مكحلايفهبئاجبءاملعلا

ناطلسلادهعىلعةيبوروألالودللمهتلاسريفبرغملاءاملعحرص

نومكاحكوللاوءكولملاىلعنومكاحلامه-ارش? مہنألوألانسحلا

يلازغلانعلقتةيلوؤسلاوةطلسلاهذهيوجحلادكأوىلع

:لاقفءايحإلايف

اذإقلخلانيبطسوتلاقيرطوةسايسلانوناقبماعلاوههيقفلاو»

قیرطىلإهدشرموءناطلسلاملعمهيقفلاناكف؛تاوهشلامکحباوعزاتت

امتيفمهرومأمهتماقتسابمظتنتل؛مهطبضوقلخلاةسايس

ةيسايسلامولعلايفىوتسمىلعأىلعاونوكينأبجيءاملعلانأدكؤي
.مولعلافلتيفءاهقفاونوكييأءاهريغوةينقتلاوةيداصتقالاو

 

.لیوطثیدحنمءزجوهو٥:مقر.۹:نيحلاصلاضاير:يوونلا()
,هيلعقفتم()

.١۱:طوطخركتبلاكلماجات()

صلعفق.١81-١/5٥٠٤:ثيدحلابرغملاةظقبرهاظم:ينونملا()
.١/٥:يماسلاركفلا

٤1۸



 

يفققحتتنأبجيةيلاسرةيلوؤسمهقفتلانأاذهدكؤيو-۳

ءظفللاهلعضواممهفدرجيىلعدئازردق»وههقفتلانألءءاملعلا

نمملكتملادارممهفوههقفتلاف؛مهفلانمصخأةغلهقفتلاف

امبسحبهتمداراياعماجارختسالظفللايفداهتجاوهنذإهقفتلاف

ةياغيفيلاسريملعرودوهوءهفورظعمقباطتيوظفللاعمميقتسي

راكفألاوجهانملاديدجتققحيايلاعاًيملعاًقمعبلطتيهنألةيمألا

.دئاوفلاربكأقيقحتوةيجذومنلانيسحتنمديزيلكشب

.ءاملعلاصاصتخانمةيلاسرةيلوؤسماضيأراذنإلاو٤

هنومضمدنعفقنءراذنإلليغراتلانومضملادنعفقننأنودبو

ءةيفرعمةيرظنيفهغوصينأنييحالصإللادحألواحيذلايفرعللا

حضوأاًبيكرتنحناهبكرننأنكميءروطتلايفةيرظنهنمسسؤيو

:يلاتلاوحتلالعاهرصتختوقدأو

هبندقوطاروعشلاةهجاوملدادعتسالاوهراذنإلاف

ىعمكوليَفبرابلَو:ىلاعتهلوقيفرطخلااذهىلعميركلانآرقلا

نم.[117:ةرقبلاةروس]امسا¿نإمُكگییدنک

لاقفءرذحلاذخأةرورضىلعميركلانآرقلاهبن«رطخلااذهلعهيبنتلا

ايممماندر:لاقو:ءاسنلاةروس]4مرداوُدَع»:ىلاعت

لذبهنأبرذحلارسفو.[١١۱:ةبوتلا14درململاامر

نیسطسامهلاوديو:ىلاعتلاقفةةوقلابددادعتسالايفعاطتسلا

هللاودعوہکویررثليحلطابروو 1هنودنينمودوهلأو

کرارکیلاکبهكاليسفونکنيامومهمتيهامهول

4:1

ىلعهيبنتلاىطعأءديدهتلاةروطخىلعهيبئتلانوكياذكهو-

ةوقلاوقوشقلابدادعتسالاةيلوؤسمضرفرذحلاىلعهيبنتلاو«

ديدهتلاةوقلةلثامملاةوقلايهدادعتسالايفاهنعلوؤسلاوأابرومأملا

تاجردىندأيهلقألاىلعةلثاملانأل(مجاهلارخآلاةوقل)

.١/4:قباسلاردصملا()

۱۸0۵



 

ىلعموقترذحلاةيرظننوكتاذكهوء“"”ءاهقفلاريبعتبسحدادعتسالا

دنعرمتسملايئادعلاديدهتلاو«يلاسرلارودلانیہةئيتملاةقالعلاكاردإ

اذهدصلةينوكلاوةيرشبلاتاناكمإلافيظوتوءرودلااذهدضرخآلا

ءحوضوبةقالعلاهذهىلعميركلانآرقلاهبندقو.هعمقوديدهتلا

كاردإنإفاذل.اهريغوةروكذملاثالثلاتايآلايفاهنيماضمضرعو

اهحيضوتواهجارختساو-اهريغو-رذحلاةيرظنلةقالعلاهذه

طبضلابميركلانارقلااهنيعدقوىاملعلافئاظونمةفيظويهاّيئقتو

€رديممملإاوجاإرَيلاسريفيظورصنعك

ءةلماشةيملعةيلمعاهورذحلاوراذنإلاف.[١١۱:ةبوتلاةروس]

ةيلمعنكتملولو«ءاملعلاصاصتخانميهفةيملعةيلمعتمادامو

ءاملعلااهبهللاصخامديدجتلاورظنللةلباق(ةيلمعوةيرظن)ةيملع

سسأوءءاملعلاايبهللاصخةيملعلاةيلاسرلافئاظولانأل«مهدحو

.طبضلابفئاظولاهذهلءاملعلاماظن

مهَكِيَلوأَو»تايآلااهبمتتتيتلاةصالخلاىلإةراشإلاو

:ةبوتلاةروس]€كورديململ[١٠1:نارمعلآةروس]كرل

نآرقلااهلزنأيتلانيئاوقلابلمعلانأىلعلدتةيمهألاةياغيفةصالخ

ةيملعلاةئيهلاماظننيناوقبوءةمألاماظننيناوقبلمعلايأ:ميركلا

ءرذحلانيناوقبوءديدهتلاةروطخريدقتنيناوقبوء(ةيملعلاةمألا)

هرذحلاوهنيناوقلاهذهبلمعلانإ؛دادعتسالانيئاوقوءراذنإلانيناوقو

لبءحالفلاققحتيالورذحلاققحتيالكلذنودبو.حالفلاوهو

ملعأهللاوءكالهلاققحتي

؛مالسإلاةيملع:كلذكءاملعلاةثيهسيسأتدصاقمنم٥

؛ههقفتوهيمنتوهنوصتوهلمحتةادأنمهلديالملعلاوءملعمالسإلاف

و«مکنیدنوذخأتنمعاورظنافنيدملعلااذهنإ»:السلاهيلعلوقي

ملعلااذهلو.٩"نوذخأتنمعاورظنافملعنيدلااذهنإ"

 

-ةوفكلاعمقم:يئاجللا:ودعلاةهجاومةلئامملاةرورضلوحاالثمعجاري(۳)

.١۱:طوطخ

.۔نیریسنبانع?A¥\:يماسلاركفلا:يوجحلاو.۱:يمرادلاننس()

٦۱۸



 

باتتراميهوء«سايقلاوعامجإلاوةنسلاونآرقلايهرداصم

هظفحبميركلانآرقلاليصحتاهمأ«ةددحمتایلآواطورشاهعملماعتلل

هلهماكحأقيبطتفورظوءةميركلاهتایآلزنتبابسأةةفرعموهتاءارقو

ءهديقموهقلطموءهصوصخوهمومعو؛هخوسنموهخسانو‹تايآلا

هذهنيئاوقواہبتكيتلاةغلللماکناقتإعم‹مكحملاوهزمهباشتلاو

.اهتابيكرتوةغللا

داهتجالانيئاوقليصحتعمءثيدحلامولعلةبسنلابرمألاكلذكو

دصاقمديدحتىلعةردقلاوءعامجإلاطورشةفرعموهتزهجأو

ةيركفلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتالاجملايفةعيرشلا

داومونوتفنعةرابعمالسإلاتايطعملكربتعتثيحبءاذكهو

ءملعلابالإمتتالاًيلمعواًيرظنمالسإلاةنايصنأىلإةفاضإلاب

.ةيملعةئيهلميركلانآرقلاسيسأتبابسأرسفيام

ينارمع)يلومشموهفمنمماظنلاهينعيامبءماظنمالسإلانأل١

ىرخأوءتادابعلاماظنلةصاخلاهنيئاوقهلثيحبءةايحلل(يراضحو

يعامتجالاويداصتقالاويسايسلاماظنللنيناوقو«تالماعملاماظتل

رهستحلاصموتاسسۇؤمو.نيئاوملاهذهتلتابيثرتو«يركفلاو

6ةفالخلاةسسؤموءءاملعلاةسسؤماٹاهمءماظنلااذهقيبطتىلع

ۍرڅأو‹ىوتفلاةسسؤموءءاضقلاةسسؤمو‹«ىروشلاةسسؤموءكللا

ء؛ةحصلاوءميلعتللتاسسۋموءةبسحلاةسسؤموءةيلدعلاوقيث

فرحلاوتالامعلاوططفللايعازخلايلعخيشلاىبنأدقو».اهريغو

تثتالالدلاهباتکيفةطخةئامونيسمخوفين:ىلإةيعرشلا

ماظنلااذهديدحتيفءاملعلارودةيساسأنيبياع.1.(ةيعمسلا

.هترادإوهفیتصتوهمیظنتوهبیترتو

لوقيءروطتلاوددجتلاادبمىلعموقييمالسإلاماظنلانأل۷

ددينمةنسةئاملكسأرىلعةمألاهذهلثعبيهللانإ:مالسلاهيلع

كللاجات:عجاري.اهضعبضرعقالفلالواحدقوء۱:يماسلاركفلا(٢)

:و۱۸۹:ةيلعلارخافلا)طوطخميفدروامك.۱۱۳-١٠٠:طوطختم? ركتبلا

.اهلاًرصتخغًليصفت١

\AY



 

العمالسإلابملعلابلطتتةيملعةيلمعددجتلاواهل

هقفنمءةايحلاابمظتنتيتلاتاريغتلابملعلابلطتتامكءاًّقيمع

ةيملعلاوةيركفلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاتاريغتملا

بوعشاهيلعشيعتيتلاةمظنألاتايطعمهقفعمءةيناسنإلاتابالقنالاو

ةيلمعيفدعاسيو«ةفرعموةدئافوةربخنمكلذهيطعيامارظنماعلا

هلدبالفةيملعةيلمعددجتلاناكاذإو.ةسرامبواطيطختواًروصتديدجتلا

ميركلانآرقلاسيسأتبابسأرسفيامن(ةيملعةيعجرموأ)ةيملعةادأنم

.ةيملعلاةيعجرملاهذهل

ةدقعموةعساوةيملعةيلمعمادامديدجتلانأاذهنمجتنتسنو

يفداقتعالاهيلعناكامسكعءةفلتخمةئيههيفكراشتنأنمدبالف

ديدجتلاةركفتناكاذإالإءدحاودرفهبموقيدقديدجتلانأبيضالملا

صخشلاكلذدوهجببسبتممعتمث؛دحاوعجرمنمتردصدق

نأنكميالديدجتلاةيلمعنإفكلذعمو.هتاءارجإوهفقاوموردصللا

تضرعتالإولباقيركفطسوقلخةيركفةروثنودبحجت

.لشفلل

ربتعي(...ثعبيهللانإ)فيرشلاثيدحلانأنييتياذهنمو

ةيئامزاًدودحمضيهنأامك.ديدجتللينقتويركفماظتلاًرشؤم

سأرىلعديدجتلابمايقلاةرورضوءديدجتللةمألاةجاحدكؤتءةحضاو

لکدیدجتلءءارضخةروثبمايقلاببينرقلكسأرىلعف.ةئسةئاملك

طورشىلعاهتاينقتريوطتوءةايحلاميمصتةداعإو.مدقلاوىلبلاهيرتعيام

? يمالسإلاماظنلانيناوقانمرتحاول? نكمملانمناكمثنمو.ةديدج

ةئاملكسأرىلعهديدبجتبجياميفرظنلااهتمهمنوكتمولعلاعاونأو

يعووةنامألكباهقيبطتمارتحاوديدجتلااذهلتايرظنعضووماع

۔نيملسلملاوايلعلاعلاصملاب

 

لجأنم):ناونعتحتاّصاخاًبيتكثيدحلااذهليواضرقلاخيشلاصصخ

باتكلااذهةيادبيفركذو.١۱۹۹/ءاضيبلارادلا-ةفرعملاراد-(ةدشارةوحص

ديدجتلاةيلمعىلإهلالخنمضوعتوءهدئسوءفيرشلاثیيدحلااذهرداصم

.روطتلاو

\AA



 

رطشلااذهجئاتن

صخشتينأهنكميالمالسإلانأيبساملكنمنيبتياذكهو-

ةمألاوءيدقعلاموهفلابةمألا)ةمألايماظنساسأىلعالإعقاولايف

اينآرقسسأتةيلاعوةيملعةلاسرناكالمالسإلانألء(يفرعلاموهفلاب

.هناحبسقحلاهلدارأامک۔نیتیلاسر(نیتیمیظنت)نیتثیهىلع

روطتوءهيفدهتجتوءهحرشتوءهيلعظفاحتوهظفحتلةيملعةثيه

ةيرظنلاهتالاجملكبهيفيملعلالقحلاىلعفرشتو«هتاريغتموهتيجذومن

روصعلاوفورظلاهبلطتتامبسحبتاريغتلاددجتوةيلمعلاو

.حلاصملاوعاضوألاو

هصخشتلاهلك(نييمالسإلاةمأ)نيمالسإلاةثيهيهوةيلمعةئيهو

1هرشنبموقتوهجنمةيملعلاةئيهلانايبقفوةيجذومنلاهتروصيف

اركز3ميركلانآرقلايفاهنمةبولطملاةيمالسإلاةيلاعلاقيقحتلماعلا

4ساتلتجامَراعرمك]4۳:ةرقبلاةروس]4نيالالعاُ

ةيلمعلاةئيهلانُنيبتڀمثنمو.یرخآةهجنم:نارمعلآةروس]

اعمنالثمت(ءاملعلاةمأ)ةيملعلاةئيهلااهلخادوء(نييمالسإلاةمآ)

اتسسأتدقو؛يملعبکرمويلمعبكرم«نيیلاسرنيبكرميأنيميظنت

.ققحتتنأىلإيلاسرلالمعلابناروطتيوءناددجتيوناومنينيبكرمكامم

هذهةمدخلنيتيرورضنيتادأكاعماتسسأتمثنموءةيمالسإلاةيلاعلا

يففظويميركلانآرقلالعجاممءةلاسرلاةيلاعميمعتوءةيلاسرلا

امكةيلاسرةيكرحةيميظنتةيركفتاحلطصمةيملعلاةثيهلاسيسأت

.اًعمنييكرملل(ةيكرحلا)ةيلاسرلاةعيبطلاحضويل«لبقنمانظحال

موهفمابيراضحنومضقمةيلاسرلانأىلإهلككلذنمصلخنو

ةدايسلاوروطتلاوةراضحلاةأشنماظنيفنوناقوءةملكلليرشبلا

ةمألايفيلاسرلايعولافعضاذإيلاتلابوءخيراتلاىلإلوخدلاو

ةيراضحلااهتعماجماظنطقسو«تروهدنوتککفتواتراضحتفعض

ءابت? مويلايمالسإلاملاعللةبسنلابدهاشموهامك-اميوعشتعجارتو

ةيكرحلاىلإةينوكسلانمجرخويراضحلاهيعوعجرتسايذلارخآلا

عقاولايفدهاشموهامك(ةيلاسرلا)

۱۸۹



 

ىرْخألامأءةيمالسإلاةيعجرملاىلعةمئاقلاسسألايهله(دادعتسالا

!(ةيكارتشالاوةيلاربللا)ةينيتاللاةيعجرملاىلعةمئاقلا

ةيضقهنوكمغر(...دادعتسالاةيرظن)عوضومنوكياذكهو

هفورظلىكباًدتمملازيامهنأالإ؛نرقلااذهعلطمويضاملانرقلا

تاذلابعوتستةيضقوهفءلبقتسماورضاحلاةيضقلّتميلهرصانعو

نملكشتل؛هتيفلخورخآلاةكرحنعفشكتوءةيمالسإلاةيراضحلا

ةكرحلالوصأنعفشكتامكءرخآلاباًيعوو؛تاذلاباًيعوكلذ

لمعلافقوتاذإثيحبءيراضحلادوجولانيناوقلقتيتلاءةيخيراتلا

ةمدقملاهذهرصانعديدحتنكميو.ةيخيراتوةيراضحةتومةّمألاتتاما

:ةيلاتلاطقتلايف

.عوضولاةيلاكشإأ

.عوضوللارايتخابابسأب

.ثحبلايفعبتلاجهتملاج

.هيفتماسيتلاثاحبألاد

.ةيساسألاهتیعجرمھه

.حرطلااذهاهيلإىهتنايتلاجئاتتلارصاتعو

عوضوللاةيلاكشإ١

ءاملعدنعثيدحتلاباطخيفدادعتسالاةيرظن)عوضومضصتخي

يفراجفنالاهقلخيذلالعافتلاةعيبطةجلاعمب(ةيامحلالبقبرغللا

روطتوددجتةلاحيفتنئاکيتلاءةرصاعملاةينيتاللانيبةقالعلا

.مازهتاوعجارتودوجةلاحيفتناكيتلاةيمالسإلاةراضحلاو؛موجهو

اهتاينقتقّوفتوىلوألاروطتةجيتنءةقالعلانزاوتيفثدحيذلاللخلاف

ةيديلقتلااهمايثآلالحناوةيئاثلاعجارتو(برغماىلع)اهموجهددجتو

قلطنمنم(برغملاب)اًديدجًالعافتقلخ:اهتموظنمككفتوةقيتعلا

هقغلاصوصتلاّعبتءةلئاملاونزاوتلايفنوناقكةوقلانعثحبلا

ءةيمالسإلاةراضحلاتامّوقمنععافدلالجأنمءمالسإلايفيسايسلا

اذهزرفأدقوءاهفحزوةرصاعملاةينيتاللاةراضحلاديدبتةهجاومو

۳



 

روطتلابابسأبقلعتتقئاقحلانمةعومجمةجيتنلاهذهانيطعتو

ةرصاعملاىلإلوخدلاوءهنمجورخخلاوأخيراتلاىلإلوخدلاوءدومجلاو

رايتخاوأءيراضحلاقالطتالاطورشبانرصبتوءاهجراخءاقبلاوأ

عبشتنودباًذبأةيراضحةقالطناقيقحتنكميالثيحبءاذكهوةيعبتلا

.اهمتابكرمبلمعلاوةيمالسإلاةيلاسرلاب

ءةيزكرمةقيقحلكاردإوهةيلاسرلابلمعلانيناوقلانكاردإنإ

ءفعضلابكرماهلهابتلثميامكءةوقلابكرملثمتةيلومشةيلاكشإلو

روطتلاناكفيكف.طوبهلابكرموأدوعصلابكرمو

؟ةيملعلاةيعجرملل

ءاملعلاماظنليځيراتلاروطتلا

نمءاملعلاموهفلاهانعضويتلاتاددحلماوريياعملانماًنالطنا

(ملاع)مسانف:ةفيرشلاةيوبنلاةئسلاوميركلانآرقلانومضملالخ

لكىلعاًدجبعصيناكثيحب؛ريياعملاوطورشلانمةعومجمبطيحأ

اذهاوديقءاملعلانأل.""ةلوهسبمسالااذهلمحينأسرادوأئراق

دصقبءامسألاتعونتكلذلو«بدوبهنملکهلمحیالىتحمسالا

حبصأدقناكءةيامحلالبقامةلحرميفبرغمللرخأتلايديلقتلاماظنلايف(۷)

؛يکلالابهذمادعاوقمهأليصحتيفزربنملك(هيقف)وأ(ملاع)مسالمحي

وأبرغملاءاملعنمتازاجإىلعلصحوءةيبرعلاةغللاسسأبناجلإ

قئاثولايفددرتيامبسحءابلاطىمسيناكفكلذىلإلصيملاذإامأ.ىقرشلا

.ةيبعشلاديلاقتلاوةيمسرلاةيبرغملا

ةركبملاهتباجنمغريمومحلانيدلاردبفيرشلانأماستبالابحاصركذدقو

مسالمحيلظءهبناميلسىلوملاناطلسلاباجعإوسيردتلاربنمىلعهسولجو

طوطخيفيئاجللامالسلادبعركذو.زيربتلاةزاجإىلعلصحنأىلإبلاط

قرشملانعهتازاجإمغرةدوسنبيدهملادمحمملاعلانأ(۲۷۹:ةيلعلارخافللا)

3بارلادمحمهدلووماشهنبنمحرلادبعىلوملانيناطلسلاهلمعو«بوغلاو

مايأبكلذلهبيصنتدعبنييورقلايفسيردتلانعهيلختبريخألاناطلسلارمأدقف

ةرابعبسح؟ثحبلالمحتالهتءارقنآل»ةرشكبهيلعسانلالابقإوةليلق

اهدحويفكتنكتمةزاجإلانأدكؤيامءةيملعلاهتبئرمدقفكلذل.يئاجللا

يفىتحدويقلابةفوقحمتناك(ملاع)ةبترمنأكلذكنيبتيو«(ملاع)بقللمحل

.طاطحنالاروصع

1۱۹



 

ءيوسيحلاو«بيدألاوهيقفلاو«بلاطلالثمًاطخلاىفطوقسلاىفالت

يتلاءامسألانماهلاشمأوذاتسألاو«ميكحلاو«سدنهلاوءيكلفلاو

يهف(خيشلاوأ؛مامإلاوأءلاعلا)مساامأ.ابنيتوعنملاعممءالتت

اذِإالإابماعلافيصوتبعصيناكثيحملعلابتارمىلعألباقلأ

نكلو.(اًقمعواًمهفيأ)اًهَقفواًداهتجاواليصحتناكمبملعلانمناك

مولعروهظو«صوصخابةيملعلاعاضوألاوةماعلاعاضوألاعجارتعم

؛رسكتت(ملاعلا)موهفمبتطاحأيتلادويقلاتأدبءاهعاستاوفوصتلا

نسحنكلءزاجملاىلإةقيقحلانمتجرخو(ملاعلا)باقلأتلخادتو

يتلاةيملعلاريياعملادويقب(ةيملعلاباقلألا)اوديقدقءاملعلاناكظحلا

:ةيلاتلاةرقفلايفاهمهأضرعتسننأنسحتسي

ملاعلاموهفم

طرشبنكليألصحنمىلعماعلاظفلمالسإلاقلطأ»

.[۸:رطافةروس]وللاودابعنمهاىشامت:ىلاعتلاقلمعلا

لإاهليانورماكيهيرستكلر:هتاحبسلاقو

ةثروءاملعلا#:مالسلاهيلعلاقو.[4۳:توبكنعلاةروس]4نولي

دحاوءيشلنيماضماهلك:ةئارولاوءةينالقعلاوءةيشخلاءايبنألا

فارحتالاوأنوكسلانأامكءةعاطلاوةفرعملاىلعمئاقلالمعلا:وه

نيبتيمثنمو.ةثارولاو«ةينالقعلاوءةيشخلا:بايغنومضمصخشي

ىلإهملعلوحيآهعمكردأوملعلاكردأيذلاوهملاعلانأ

اًناصتاةعيرشلالمحنمف»:لاقثيحنودلخنباهدكأاموهو.لمع

ثيدحللاّقبط«ةقيقحلاىلعثراولاوهو«ملاعلا:وهفاهبهاذمباًّققحتواهب

.“لاعبسيلفهريغامأ.«ءايبثألاةثروءاملعلا»فيرشلا

نع(م١٣٦۱۲۱۳۲۸/ھ۷۲۸۔ةيميتنبدمحألقندقو

:ةثالثءاملعلانأيميتلانايحيبأ

نيلاصلاضايريدجويو؛ملسمويراخبلايفدراوحیحصثیدحنمءزج(۸)

١/۸:يماسلاركفلا:يوجمحلانعةسبتقمهذهةرقفلاو.۳۳۹:يوونلل

۔۲۲۳:نودلخنباةمدقم()

۱١۱۹



 

هللارمأباًناعسيلهللابملاع»

.للاباًناعسيلهللارمأبملاع

ماعلاظفلهيلعقبطنييذلاوهو“هلارمأبملاعهللابملاع

2 ۔ةققح

ريخألااذهنأ؛ملاعللتعضويتلادويقلانمكلذكنيبتيو

نألءةيعوشلامولعلاعاونأنماذحاوامون(اًيفرعم)هصصختزواجتي

نآرقلايفاحسارءاًعلضتمنوكينأهنمبلطتتداهتجالاىلعةردقلا

مولعوءهمولعوهقفلاوءهمولعوثيدحلاوءهمولعوميركلا

كولسلاىلإةفاضإلاب؛كلذريغوةيلقعلامولعلاوءةغللامولعو

اًملاعىمسييذلاوهاذهف«خوسرلااذهلقباطملامراصلايمالسإلا

.ةمألاماظتلاًساسأو

هقفلاةداميفصصختلاوهوءهيقفلاىلعملاعلاقلطيامك

يهقفبهذمىوتسمىلعوأاهلكةيهقفلابهاذملاىلعءاوسيمالسأإلا

اًملعهقفلادعالةقيقحلاهذهءايحإلايفيلازغلادكأدقو.دحاو

ماعلاوههيقفلاو...٠:لاقفايندلاءاملعءاهقفلاوةيويندلامولعلانم

مكحباوعزاتتاإقلخلانيبطسوتلاقيرطوةسايسلانوناقب

مهطبضوقلخلاةسايسقيرطىلإهدشرموناطلسلاملعمهيقفلاڻناکف

يئاجللامالسلادبعلقندقو.“اينالايدومامهتماقتسابمظتنتل

نبامالکبسحملاعمسالمحينلاًرایعم«ةيلعلارخافملا#هباتكيف

:لاقفدشر

ۍمسینأقحتسا(هنایباو(هتامدقم)يفامملعنمنأ

:لوقيفدشرنباىلعيئاجللاقلعيمث4...(...)اّملاع

.۔۲۱/۷:ةيميتنبایواتنعومجم()

١:يماسلاركقلاو.٢/٤۲:نيدلامولعءايحإ()

.١/5:يماسلاركفلا:عجار.صتلابةرققلاهذهسبتقا(۳۲)

.١١٦٠:ةيلعلارخافلاطوطغ(۳۳)
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يفاعرثكألئاسملانمليلخيديسرصتحميفنأكشالو»

?.e»۔(هنایب)وءدشرنبا(تامدقم)

مالسإلا#نأيوجحلاركذةيصوصخلاوصصختلااذهراطإيفو

دلقملانأىتح«هتلدابصوصخلاملعلافرعنمياًضاخهيقفظفللعج

ملاعلاكانهوءقلطملاملعلاكانهنأىلإلصاذكهو“*اّيماعربتعي

اًيماعلباناعربتعيالفدلقملاامأءدهتجملاملاعلاوههيقفلاملاعلاوبقفل

؟دهتجملاملاعلاوهنمف.يوجحلاريبعتبسح

:عاونأدهتجملاملاعلا

قلطملادهتجملا

كردياهبيتلاةكلملاوذ«سفنلايكذلاغلابلا:وهدهتجلا»

هبفيلكتلابوءةيلصألاةعاربلاوهيذلايلقعلاليلدلابفراعلاوءمولعلا

قلعتموءةغالبوًالوصأوةيبرعوةغلىطسولاةجردلاوذءةيجحلايف

زبيثيحبءمولعلاهذهيفطسوتلايأباتكنمماكحألا

هلىتأتيلءةحوجرملانمةحجارلاوةدسافلانمةحيحصلاةرابعلا

ماكحألاتايآنوتمظفحيملنإوءداهتجالانمدوصقلاطابنتسالا

.ااحأو

اًريبخهنوك:داهتجالاعاقيإلربتعي»:يكبسلايلعمامإلالاقو

ءلوزتلابابسأوءخوسنماوخسانلاوءهقرخياليكلعامجإلاعقاومب

ءةاورلالاحوحيسصلاوداحألارخوءرتاوشملاطرشو

."”«قلطملادهتجملاوهاذهو...كلذةمئأىلإعوجرلايفكيو

يعفارلاحرصدق»:؛ديحلادقعةلاسر»يفيولهدلالاقو

:نامسققلطملادهتجملانأبةرثكىصحيالنممامهريغويوونلاو

۱:يماسلاركفلا

۳۵£/۲:قباسلاردصملا()

۲/٦8۳:قباسلاردصلملا

۱۹۳



 

لقتسملادهتجملا

:لاصخثالثبزاتميلقتسملادهتجملانأمهمالكنسرهظيو

.هتادهتجمءانباهيلعيتلالوصألايففرصتلا-١

ءاهيفباوجلاقبسيتلاماكحألاةفرعمبراثآلاوتايآلاعيتت

ءەتالمتحمنمحجارلانايبوءضعبىلعةضراعتملاةلدألاضعبرايتخاو

كلذىلعيولهدلاقلعيمث.«ةلدألاكلتنمماكحألاذخآلهيبنتلاو

.يعفاشلاملعاثلثكلذنأ-ملعأهللاو-ىرن:هلوقب

كلتنمدحأاهيفباوجلابقبيسيمليتلالئاسملايفمالكلا٣

.

بستنملادهتجملا

لوصأملسنم»:وه-يولهالاةرابعبسح-بستنمادهتجملاو

عموهوءذخآمللهيبنتلاوءةلدألاعيتتيفاًريثكهمالكبناعتساوءهمامإ

ءاهنملئاسملاطابئتساىلعرداقءاهتلدألبقنمماكحألابنقيثسمكلذ

قلطلادهتجملايفةروكذملارومألاطرتشتامنإوءرشكوأكلذلق

ىلعةردقلاهلبستنلاف»:لوقيفهيلعيوجحلاقلعيو."”«هيمسقب

يذلامامإلادعاوقبذخآءاّسأرةتسلاوباتكلاصوصننمطابنتسالا

٠عمداهتجالاىلعررضالوءاهيفهلدلقمءهيلإبستنا

بهذادهتج

امبسحبهذادهتجمفءقلطملادهتجملانودبهذملادهتجمو

ىلعهوجولاجيرختنمنكمتملا:وه(يكبسلانبالعماوجلاعجفيف

عيرفتلاىلعرداقلا:رهف«ِلحللالوقبسحامءهمامإصوصن
3لجيرختلاو

.۲/4۳۷:قباسلاردصملا(۷)

4۳۸8/۲:قياسلاردصملا()

.قباسلاردصملا)

:يسيرشنوللرايعملا:عجارياذهبهذملادهتجملوحو.۳£۲/٦:قباسلاردصملا

EEN a P/N a o?

1۹



 

اميفهمامإلدلقملاا:وهبهذملادهتجمفءيولهدلايأربسحو

ةئداحتعقواذإْف؛هیلعینباموهمامإدعاوقفرعيهنكلصنهيفرهظ

ىلعوهلاوقأنماهجرخوءهبهذمىلعدهتجااضناهيفهمامإلفرعيم
alt o?

.وتم

ايتفلادهتجم

نبالوقبسح-وهف«بهذملادهتجمةبترمنودايتفلادهتجمو

مالکبسحو9رخآىلعلوقمحيجرتنمنكمتلارحبت:يكبسلا

ىلعلوقحيجرتنمنكمتلاءهمامإبهذميفرحبتلا:وهيولهدلا

2رخآىلعباحصألاهوجونمهجوورخآ

يغبني:الاقيعفاشلامامإلاودمحأمامإلا»نأيوجحلاركذو

ءنآرقلاهوجوباًناعنوکینأايتقلاىلعهسفنلماذإلجرلل

”نتسلاباًناعةحيحصلاديئاسألاب

بترثالثيفداهتجالاتاجرديكبسلانباددحدقفاًمومعو

اهددحامنيب.ايتفلادهتجموبهذادهتجموءقلطملادهتجملا:يهطقف

نودوهيذلابستنلادهتجلملاةبتردازثيحبترعبرأيفيولهدلا

.لقتسمادهتجملا

لصحينابءداهتجالاؤزجت٤يوجحلايأربسح-زوجمو

يذلاتباثنبدیزبًالدتسم؛طقفباوبألاضعبيفداهتجالاسانلل

يلعرهتشاوءكسانلابرمعنبارهتشاامك«ضئارفلاباًروهشمناك

ءدحاولاملعلاءازجأضعبيفداهتجالاوصصختلازوبعيأ.ءاضقلاب

ماظنهيلعدكأامك«مويلاةرصاعملاماظنهيلعحلييذلاهابحتالاوهو

هداهشتساويوجحلامالكقايسبسحمولعلللوألايمالسإلاسيسأتلا

ببسيمولعللبولطلاوديفملاءاجتالاهرابتعابءهريغوتباثنبديزب

۳۸/۲٤:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا

4۳۸/۲٤:قباسلاردصملا

ء۲/6٦4۳:قباسلاردصملا(٤)

۳۹£:قباسلاردصلملا

1۹۵



 

داهتجالاققحيذلانكمملاءابجتالاوهفءاهيفقمعتلاواهنمنكمتلا

نوكينأهيفطرتشيدهتجملانأركذنيعقوملامالعإيف

0“اذنأانأ)£.فلأةئال
حیقنتلبقناکكلذننيبيوجحلانأريغ«ثیدحةئامعبر

دقوامأءةنسلانمدهتجماهيلإجاتياممهأيهيتلاماكحألاثداحأ

؛دوواديبأننس:لثمتدرفأوماكحألاهذهثيداحأتجرختسا

رمأرسیتدقف«ریثکاهریغويزيربتلانيدلايلوةاكشمو«يوغبلاحیباصمو

اهيلعماكحألارودتيتلاثيداحألاو:نيعقوملاماكحأيفلاق».داهتجالا

.۷فالآةعبرأوحتاهليصافتواهطسبوءثيدحةئامسخ

دلقملاماعلا

ديلقتبيفتكيوداهتجالالمعتسياليذلاملاعلاوهدلقماملاعلا

ديلقتلانعجورخلاضفريثيحبهدحوديلقتلاىلعدومجلاوءهريغ

زوجيالثيحبءءاملعلادنعضوفرمموهفملااذهبديلقتلاو

ىلإيدؤيامكاهفّلغتوةمألادوجىلإيدؤيلآل؛ةرورضلالإمهدنع

:«ضبقلاةرصنيف»يوانسلالاق.فارحنالاوًاطخايفاهطوقس

مكحلاذخأةيحالصهلنألءادهتجمنكيملنإودلقياللاعلانإ

.فالخبليلدلانم

لخیتپمث؛ءاملعلابهذي»:مالسلاهيلعهلوقيفربلادبعنبالاق

نولضيفءملعريغبنوتفيف؛نولأسيًالاهجاًسوؤرسانلا

۲/٦4۳٤:قباسلاردصملا:)

۲/8۳۷:قباسلاردصملا(۷)

:لوقيفكلذىلعاًيرعشًاليلددرويوديلقتلانعةولسلابحاصعفادي

رئألابهذخأىوسملعلضفريغدقيذللىضمنمعديم
.ةيرجحةعبط:ةولسلاعجاري

.۱۳/۲4:يماسلاركفلا()

باب)يف١/٤۷١۱۷٠:يراخبلامامإلاةياورلاهذمبهركذ؛هيلعقفتمثیدح

سفنبواّضيأ(ملعلاعفرباب)يفملسممامإلاهركذو.(ملعلابقيفيك

:ملسمظفلبهرکذو«لبقنماهانتبثأيتلايهاّيبسنةفلاغةغيصعمىنعللا

.۳۳۹:نيلاصلاضاير:يفيوونلا

۱۹۹



 

.هدشرأيدهومهفنلهللاطبإوديلقتلليفاذه:لاق

نماًدودعمسيلدلقملانأىلعسانلاعمجأ:ربلاديعنبالاقامك

هلوقاهنمتايآكلذللديو.(هليلدبقحاةفرعمملعلانأو).ملعلالهأ

ةروس]4ءابودنيالوكيرنيكَللأارميا:لاعت

ايلاامميتلباولاقهلالأاماوعتاكنكلعادواهتمو.[۳:فارعألا

ةروسس]4َبوُدَهَيالوايسولفيالملاتاگوآوآتابارباع

ةتمنكنإوألإوركویشيفمنعكنإكلاهنمو.[١۱۷:ةرقبلا

.[4°:ءاسنلاةروس]$كلاويلووَ

:ةثالثعاونأ? نيعقوملامالعإيفامبسح-مومذلاديلقتلاو
ح#2;ي1

ءافتكااهيلإتافتلالامدعو؛عرشلاصوصننعضارعإلا١

.ءابآلاديلقتب

امكرتيمث؛ماكحألانممكحيفاهتلدأروهظوءاهيفرظنلا-٢

.دلقينأللهأوهنمديلقتىلإءداهتجاللهتيلهأعمهيلإهداهتجاهادأ

ةردقمدعدنعهلوقبذخؤينأللهأهنأملعيالنمديلقت۳

.“”داهتجالاىلعدلقملا

هالَوامملكلفادر:لاعتلاقءزوجيالةئالثلالكو

الرابكوليكاگوتوآنب:دبعانتلايكلباک

لأاملإولامنثكلفاةلاقو.[١1۷:ةرقبلاةروس]وُب

.[٤٠1:ةدئاماةروس]دلعاندواماًحاراكلوُسَرلالَوهما

اايحأاًبجاوديلقتلاحبصيدقلبزوجيامديلقتلانمكانهو

يقيفارقلاددحدقو.اهرارمتسابرمتسيواهئافتنابيفتنيةيفرظبابسأل

الامونيدهتجملادحأنمديلقتلاهيفزوجيام»«قورقلا#باتك

اذإفءةرورضللبجاووأغئاسديلقتلا»نأيوجحلاركذو"زوجي

.1۲/۲1:يماسلاوكفلا

ء۲/١۱1٤:قياسلاردصلا

ء۲/١١۱٤:قباسلاردصملا

۱۹۷



 

.مذبجوةرورضلاتشتنا

الثيحبءايئدبمءاملعلادنعضوفرمديلقتلانأحضتياذكهو

طقسالإو؛ةرورضلاباهزوابتيغبنيةتقؤمةيضرعةيلمعكالإلبقي

ءةثراكلاتناكاهيفاوطقسىتموءةثالثلاديلقتلاعئاوميفءاملعلا

:يوجحلالوقي.مالظلايفاوطقسيلرونلانمكلذب

هرونرمقلاكوهامنإفغلبامملعلانمغلبنإوءدلقملاماعلانإل

يقيقحلارونلافءملظمتیممرجهتاذدحيفوهو«سمشلانمراعتسم

قرطوصوصتلابوم؛لیلدانممکحلاسبٹقیيذلادهتجملارونوه

...نورقلاريخيفنوداهتجلملاناکاذهلوءليلعتلا

طاطحنالاوديلقتلابابسأ-

ديلقتلاحمالم(ه١۱/٤ق)اهسردنيتلاةرتفلارداصمصخشت

رهاظمنماًرهظملئتلب«ءصصختلانيدايمعيمجيفهروصلب

رثعنوءةضهنلاوراهدزالاروصعلديلقتلالدبطاطحنالاروصعلديلقتلا

امإديلقتلااذهرربتتاحيرصتىلعرداصملاهذهيفرخآلنيحنم

:تارربملاهذهنيبنمو.اًنومضموأاقوطنم

ةيلهألامدعوريصقتلاوزجعلاةجيتننيمدقألابتكبءافتكالا١

زجعلاببسبصقتلاوًاطخلايفعوقولانمةاجنلابلطوءلومخلاو

لثمبنايتإلاىلعةردقلامدعوءداهتجاللةجاحلاكاردإبايغو«يملعلا

نعىتحعجارتلابفارتعاكانهنوكيثيحب..نومدقألاهبىتأام

.لیحتسمفداهتجالابهزواپتومهاوتسمكاردإامیوتسم

عراستلامدعةبراغملاقيقحتنممولعمف»:يفاتكلارفعجنبادمحملوقي

لوصأاهباعيتسالنيمدقألابتكبءافتكاءاهعضووفيلآتلليدصتلل

:يلاتلايرعشلاتيبلابكلذىلعلدتسيو«اهعمجولئاسملا

رثألابهذخأىوسملعٌلضفربغدقيذللیضمنمعديمل

.۲/١۱8:قباسلاردصملا

8۱۳/۴:قباسلاردصملا()

1۹۸



 

مهمولعةلالجعمء؛مهنعهللايضراوناكدقف»:اًلثاقفيضيمث

:ريصقتلاوزجعلابمهسفنآنومهتياماريڻک:مهلوقعومهتنايدروفوو

لومخلااياوزلمهتماًنوكرا:ريدصتلاوفيلأتللالهاوسيلمهسفنأثوريو

ةمالسلاقيرطلاكولسوءالولعملمعلانوكينأفوخءةاجنللاًراثيإو

نذإةمالسلاقيرطكولسفنيدلاةناتمىلعليلدوهيذلا

دكؤتةريطخةلكشمهذهو.رطاخمىلعيوطنيفكلذريغامأءديلقتلاوه

.ةمزألابروعشلامدعيفتناكةمزألانأ

شاقنلاأدبدقو.يملعلاءابتالاىلعيفوصلاهابتالاةرطيس٢

واءاملعلاله٠هللاءايلوأمهنملوح(فوصتلاملعروهظعم)

النکلوءءايلوألامهءاملعلانأىلإالوأهيفلامدقوءءايلوألا

نملصضفأءايلوألانأىلإةياهنلايفمكحلالاميفوصلاءابتالابلغت

نعفطتقنو.ةيالولاومدلعلانيبقيرفتلاعقةوثیحءءاملعلا

:ةيلاتلاةرقفلايففهروطتوشاقنلااذهاتناول0ةولسلا»

يفيوونلاامهنعهلقناميسح...يعفاشلاوةفيئحيأنعوا

‹رىصتخماحرشلوأباطحلاهنعهلقنوبذلهاحرشونايبقلابانک

:ظفليفوءءاملعلانكيغنإ:دشرملافوصشتحرشيفسوسجو

.؛يلونمهللسيلف«ءايلوأ

ام«ةعدتبمادئاوعلايفةعبتملادئاوفلا»يفيركزنباةمالعلاركذو»

ءاملعلانكيملنإ:امهريغوةفينحوبأويعفاشلامامإلالاقدقو:هصت

.«يلونمهللسيلفءايلوأ

لعملعلاةجردةيلضفأبيبطاشلاقاحسأوبأڂيشلاحرصليت

.«اهبلجلوطيثيداحأنمذوخأموهوءةيالولاةجرد

مامإلالوقدنع«يردلابكوكلاراوثأعماليفهلثمو

:يريصوبلا

 

١/9٠٠:ةولسلا

.٠/۱۸:قباسلاردصملا(۷)

1۹4۹



 

ةوقلاتاينقتيفنزاوتلاتارابتعاوفورظلاريثأتتحت-ديدحلالعافلا

لكايهديدجتليراضحيركفعورشمكءدادعتسالاةيرظن-نيفرطلانيب

ء‹ةقيتعلاارابديدجتوءةفلتخملااهتمظنأواهعاضوأٹثیدحتوءدالبلا

ةيرورضلاةوقلانماهليكمتوءةيلاعلاةرصاعملاماظنيفابلوخدلاو

يفرصاعملايتيتاللاوزغلادضةيراضحلاةمواقلاوءلالقتسالانععافدلل

.نوقلااذهعلطمويضاملاثرقلا

نعةيامحلالبقبرغملاءاملععفادءثزاوتلاًادبمنمو

عاطقلاٌنكلو«يركسعلاعاطقلابةصاختسيلةيلومشةينقتةموظنمك

اهنمنْوكتييتلاءةينقتلاةموظنملاكلتلةماعلاةيئبلانمءزجيركسعلا

رثأ«فعضوأاهرصانعنمرصتعلطعتاذإثيحب«يراضحلابكرلا

ءاملعلالواحكلذبوءةموظنملايفىرخألارصاتعلاةيقبىلعةرورضلاب

ةيراضحلاةموظنلارصانعنيبةيلومشلاةقالعلاماظننماولعبينأ

ءروطتلايفانوناق(...يركسعلاويداصتقالاوينقتلاوىسايسلا)

اوعفادمثنمو«دادعتسالاوحيحصتلالشقاهنمرصنعلمهأاذإثيحب

ءةوقلاونزاوتلايفنومضمكامنإوةقباطملسيلةلثامملانع

نميعامتجالاويسايسلاحيحصتلاوتاينقتلاثيدحتلماعقسنكو

سابتقاةرورضىلعصنتيتلاحلاصملاوةعيرشلادصاقم»قلطتم

ناکامهمتاذلانوصيوعمتجملاوناسنإإلاعلصيويقرلاوةوقلامديام

زاهجلايف)دودحمكاردإنمةوقلاموهفمكاردإعيسوتلاًعبتو.هردصم

-ينقت-يسايس? يركف)اهليلومشموهفمكاردإىلإ(يركسمعلا

يفةيرظننمدادعتسالاةيرظنكاردإروطت(...يرکسع۔يداصتقا

لماكلاثيدحتلايفةيقيقحةيرظنىلإمثةيقيفوتةيرظنىلإحيحصتلا

ملعيفبوجولانوناقوةعيرشلادصاقمساسأىلعثَيِيُباًبيرقت

.«بجاووهفهيالإبجاولامتيالام»:ةدعاقنملوصألا

عوضوملاةعيبط-١١

يراضحلاركفلاخيراتيفعوضوم(دادعتسالاةيرظن)عوضومن

ةهجاومل«يرامعتسالايوروألاوزغلادضلعفلادرىلعماقءهروطتو

اًساسأعوضوملااذهقلعتيالكلذل«يراضحديدهتكوزغلااذهةعيبط

ةيعجرملانمقلطنيهنكلو«برغملليوروألاوزغلاثادحأورابخأب

٤



 

مهءاملعلانأىلعرصيناكلوألاءابتالانأنيبتياذكهو

نيدوصتقللاةيالولاوملعلارايعمحضويليناتكلالخدتيمث.ءايلوألا

:لوقيف

ملعلا:ةيالولاةجردنملضفأهتجرديذلاملعلابدارلاو:تلق»

نيدلايفهبحاصبىدتهملا«ىوقتلاوةباتإلاوعضاوتلاوةيشخلاببوحصللا

.ملعلادرجلءايندلاو

ةيالوالءةعاطلاوةدابعلاىلإعاطقنالاوحالصلاةيالو:ةيالولابو

هيلإبهذاميفانيالف:هيلعو.فيرعتلاوبيرقتلاوصيصختلا

نمامهريغويريشقلامساقلايبأذاتسألاويلازغلاخيشلاكنوققحللا

.«ملعلاةجردىلعةيالولاةجردليضفت

:لوقيفةفصبيفوصلاهابجتاللرصتنيللخدتيمث

لیضفتامآ»:هصنام۔رایعملايفهركذ-دشرڕنباباوجنمو

ءقفتمدماحيبأوذاتسألالوقفللاماكحأبنيفراعلاىلعلابنينراعلا

توعنولالحجلافاصوأنمهللبجيامبنيفراعلانألقاعكشيالو

لهأنملضفأهللابنوفراعلالب«ماكحألاينيفراعلانملضفأ:لامكلا

.«مولعلافرشبفرشيملعلانألءعورفلاولوصألا

ةيالولانملضفأملعلاف:ةيلضفألارايعميناتكلاحرشدقل

لظيكلذمغرنكلو.اهطورشبملعلانملضفأةيالولاو«هطورشب

وحنماعلارايتلاهبتامثنموءاضماغيلاتلابواّيفخةيلضفألاهذهرايعم

ىلعتفاهتلاحبصأونعثحبلالدبةيالولانعثحبلاوةيالولا

يفتازاجإلالثمهبمامتهالادادزي““”فوصتلاوةيقرطلايفتازاجإلا

اعمةيالولاوملعللةيضاقةبرضكلذناكف.رثكأوأىرخألامولعلا

.ةمألاعاضوأيفتصخشتءةليسجئاتناهيلعتبتر

.هقفللهفيرحتوهيلعدادبتسالاويعرشلاىلعيسايسلاةنميه-۳

 

ةمجرتلالخ٦/٤٠۲:يشكارمللمالعألا-تفاهتلااذهىلعلیلدک? الثمعجار

.قرطةدعيفاهيلعلصحيتلاتازاجإلاوينوهرزلايبرعلا

¥



 

امدنعةيواعمدهعىلعيعرشلاىلعيسايسلاةنميهتأدبدقل

هبمکيناکامبقورسمايفمكحالةماميلالماعديسأمكحضفر

ديسأمكحلادبتساةيواعمررقوءرمعوركبوبأومالسلاهيلعيبتلا

ثبشتيراصنألاديسأنأريغءريمألاوههنوكلةيضقلايفوههمكحب

حامدادبتسالا»نأنيبتكلذبوءةيواعلخوضرلاضفروةعيرشلارارقب

يعرشلاىلعيسايسلاةنميهنأرهظيو.""هديلقتللبجومداهتجالل

نورقلاةليطاهرصحنکميالهنأیئحءةریبكةدايزةيواعمدعبتدادزا

جورفلانكميالةدئاسةرهاظتحبصألبءةددحمتالاحيفةيلاتلا

.عيرشتللاًيمسراًردصميسايسلاحبصألبءاهنع

سلدنألابيومألارصانلانمحرلادبعسلجمءاملعلواحدقو

ةنميهلاهذهنممهصلختاورهظينأ(م۷۷۸4/۴۵۹1

هرصقمامألبازمللةسبحمةيضرأةعطقةزايحبهلءاتفإلااوضفرامدنع

نبىيحينبدمحملزعدقاذهرصانلاناكوءرصقللاهتفاضإديريناك

هذهةبابلنبالغتسافء(يملعلاهسلجم)ىروشلاسلجمنعهدعبأوةيابل

.°«نالولتصخرتلًالوزعمنكأملول»:لوقيرصانللبتكوةصرفلا

سبخحلانوزوجيالنييقارعلانأ:هلوقبءاتفأف«سلجملاىلإرصانلاهدرف

مهسفنأمهمهيلعدرءكلذيفءاملعلاهرظاناملف.ًالصأ

عماوضقانتمهغأو؛نييقارعلابهذمىلعمهماكحأنوردصي

اوتكسفءىيقارعلاهايتالاىلعءانبريمأللصيخرتلااوضفرامدنعةيهقفلا

مامأهقفلامزناكلذبو.ةفينحيبأبهذمىلعءاوتفترصتناوامج

̀اهلاًعباتراصوةسايسلا

ىلعثدحيسايسلامامأيهقفللمازجناربكأنأيوجحلاركذيو

سانلاتمزلأوءداهتجالاكرتىلعتلمعيتلاءةينيرملاةلودلادهع

نيبعمجلانأهلبقماستبالابحاصىأردقو"كلامبهذمب

رهزألايفهبلمعلاناكيذلارايتخالاوهةيهقفلابهاذاتاداهتجأ

.١/٠۲۷۱:يماسلاركفلا

۲/١٤٠:قباسلاردصلا()

-۲/١٤۱:قباسلاردصملا()

40۳/۲:قباسلاردصملا()



 

برغملاهيلعناكيذلالمعلالباقمهئسحتسادقوء«يضاملانرقلالالخ

كلامبهذمىلعراصتقالاوهو

ةليطفيرحتلاوةنميهلاهذهلةريثكلاروصلانعثدحتننأنودبو

ريشننأيفکيم٤٢۲نرقلاىتحينيرملادهعلاتلتيتلانورقلا

يهقفلاىلعيسايسلااهسراميتلاةنميهلاهذهلةزرابةلثمأةثالثىلإ

.اهنعجتنيذلاريطخلافيرحتلاو

عمت)سوسجمالسلادبعةمالعلاةئداح:اهلوأ

يتلاو«يراخبلاديبعشيجكيلمتةيضقلوحليعامساىلوملاناطلسلا

سوسجهيقفلااهتيحضبهذ

-ينوهرزلايبوعلادمحمةمالعلاةثداح:اهيناث

سصيخرتلالوحةنسماشهنبنمحرلادبعىلولاناطلسلام

۔۱۱ہصاخمامءانبيفسافدوهي

ىلوملاناطلسلاعمريبكلادبعنبدمحمةثداح:اهشلاث

 

.اهدعبامو٠٠:طوطغم:ماستبألا(۳)

ىلععيقوتلاهضفرلجأنمسوسجمالسلادبعةمالعلالتقمليصافتدجوت(٤)

.۸5-۷۹:فيعضلاخيرات-فيعضلادنع:دبعلاناويد

ىتفتساماشهنباناطلسلانأء١٤٠۱-١٤٠:رخافلاطوطغيفيئاجللاركذي

نبدمحموءيلوستلايلعيضاقلاو«يولعلاهللادبعيضاقلامهءاملع

ينوهرزلايبرعلادمو؛يمومحلانيدلاردبدمحموءيتارجحلانمحولادبع

مث«ميرحتلابهوتفافمهبصاخمامءانببمهلحامسلاساقدوببلطلوح

ثيحةريوصلاىلإيفنمثنجسوهيلعضبقفىتفأوينوهرزلاعجر

ةنسيفوتنأىلإاباًنوجسميقب

ديكأتلاىلإساسألابعجريهيفنوهتيكنليساسألاببسلانأيئاجللاحضويو

ةروكذملاءاتفإلاةثيهفلاخاملف.روكذملاناطلسلادضايادولادرمتلهحنميذلا

.هتمماقتناللةحناسلاةصرقلاتلحةلزانلايف

IF:مالعألا:كلذكعجاري Yo?

-۱۸۷۳۔١۱۲۹)يناتکلادمحمنبریبکلادبعنبدمحمرهتشادقل()

ةهجنمسافءاملععموءةهجنميكلملارصقلاعمةقيمعتافالخب:م4

ةقيرطلاسسأءنيدلاوملعلايفةغبانوةيوقةيصخشاذهيناتكلاناكدقل:ةيناث

=مظنامكءةيملعلاهتوقىلعلدتةماهابنكفلأو.ةعساوةيبعشبستكاوةيئاتكلا

٢٣۳



 

مكحلاتقولاسفنيفهضفروءةيسنرفلاةنميهلاهضفرلوحظيفحلادبع

«يعامجلارارقلاويروشلامکاہءقلطللادادبتسالاو«يدرفلا

.كلذةيحضبهذىتح

ةعيرشلافيرحتىلإىدأيهقفلاىلعيسايسلاةنميهنإفاًمومعو

ةمدخولدعلاوقحلاةمدخلدبءةيصخشلاضارغألاةمدخىلإاهليوحتو

نمرصنعكلذبلتقفءدالبللايلعلاحلاصلاونيملسمللةماعلاحلاصللا

تاهتجالالتقىلإكلذىدأامك.ةيمالسإلاةعيرشلايفةوقلارصانع

...رايهئالاويدرتلاىلإاهبىدأءدومحجلانمقاطلخادةمألارصحو

ىلعمئاقلايملعلايأرلاةيرحوةيملعلاةيرحلا:ةيرحلالتقىلإیدأامك

نكميلهوءةيرحنودبروطتينأملعللنكميلهو.ةجحلاوليلدلا

.؟؟رحملعنودٻروطتتنُأةالل

ملعلاتباصأيتلاتالكشملارطخأنمنإ:ءاملعلاماسقنا٤

:بصعتلاوفيرحتلاودومحجلاةمألايفتقّمعوهروطتىلعترثأو

۔ودبيامىلعيريناكدقفهذهةيملعلاهنوقلاًرظنوءةمهمةيرعشدئاصق=

«هتلاسروماعلاةفيظويفلذاختاهنأبءاملعلاةفئاطزيمتيذلافعصلاوةيبلسلا

ىلإهجوتلابوهردابق«ءشرعلاىلإحومطلاوفسلفتلابهومرءالؤهنأريغ
ىلإعوجرلابهلحمسقءهتءارببهعنقينأعاطتساوشكارمبزيزعلادبعناطلسلا

ناطلسلالمعينأيناتكلاطرتشاظيفحلادبعناطلسللةعيبلادقعلالخو.ساف

إفءةعيبلاىلعهلخدأيذلاليدعتلامغرو«ىروشسلجمةطلستحتديدجلا

.اًريطخيوقاضراعميناتكلايفىريناكظيفحلادبعناطلسلا

ةيسنرفلاحلاصلملامامأاذهيناتكلاهبموشيناكيذلاليقارعللاًرظنو

ةيبعشلاببسباسنرفهيفاهارتتناكيتلاةروطخلاوءاًّمومعةيبوروألاواًصوصخ

يذلايوقلاشاقنلاونهرتناكيتلاةيرشبلاةوقلاوهلتحبصأيتلا

استرفتناكدقف:هتامهمليشفتوسافبيسنرفلالثمملاعمتاثداحملايفهداق

لغلغتلايفنييسنرفلاحاجتىلإوهدضكاحتيتلاتاروانلاهذهىلإيناتكلا

ءطسوتملاسلطألاىلإسافنمجورخلاروق:يكللارصقلاىلعةرطيسلاو

سلطألاىلإارسرافهنآنيعدمهيلعرصقلااوضرحوةصرفنويسترفلااهمتتغاف

ةقرفظيفحلادبعناطلسلاثعبكلذل«شرعلاىلإلوصولاىلعلمعلالجأنم

ثيحسافبيكلملارصقلاىلإهتدرو«سانكموسافنيبهيلعتضبقشيحلانم

.روكذملاخيراتلايفتامىتحاًديدشاًبرىضبرض

٢٠۲-٦/٤۲۱:مالعألا:يلكرزلا:عجاري
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عانتقالاضفرالنودلخنبانأىتحءمهبزحتومهزيحتوءاملعلاماسقنا

?٠eص,0
:نيتقيقحنمهضفريفقلطناءاملعلاةراشتساب

.دادبتسالاوةوهشلاوةوقلاًادبمىلعموقييذلاكلماةقيقح

ةوقىلعدنتسيراشتسملانكيملاذإهعمىروشلانمىودجالمثنمو

۔همعدتوهيأردناستةيبصع

ةطبارلاماظناودقفامدعبءءاملعللةتتشتملاةيعضولاةقيقح

يقيقحلامهرودكلذبىهتناف«مهتوقلاًساسألثميناكيذلا(ةيبصعلا)

مهتراشتساتحبصأف.ضوضعلايدرفلايسايسلاةنميهتحتاوطقسو

«ةمزلمريغةيهقفتاءاتفتسانعةرابعيدادبتسالاماظنلافرطنم

رظنيف-يتفلانألءهحلاصلبجتستماذإيسايسلااهزواجتيثيحب

حبصتفءهيأروأهاوتفمعدت(ةوق)ةيبصعىلعرفوتيال? نودلخنبا

نباىريةقيقحلاهذهىلعءانبو.اهلةميقالهؤارآوأءاواتفكلذب

ةوقلايهكلماةقيقحنألءةقيقحىلإدنتستالءاملعلاةراشتسانودلخ

ةيبصعالءاملعلاو(ةيبصع)ةوقالنلهعميئأرالو«دادبتسالاو

نيذلالئابقلاءاسۋروداومقلاسکع«مېتراشتسالةقيقحالفمهل

.تايبصعىلإنودنتسي

يذلاطوبهلارايعمددحيءاملعلاماظنهيلإیھتنايذلاتتشتلاو

يهةيدرفلاوءةيدرفلاوهتتشتلاف:ملعلاةلاسريفءاملعلاهيلإىهتنا

يهءةيدرفلاىلإتاماسقنالالسلسمءاهتنايه؛ماسقنالالحارمىندأ

ةيلازعتالاوهء١١11:نارمعلآةروس]4لإوُبةَأمكيكتلو

يهيلاتلابوءةايحلايفةينوكسلاًادبميأءةيدرفلاادبممازتلاوةيصخشلا

ةيلاسرلاةفيظولانألءةيلاسرلاةفيظولانعلزانتيأءةطبارلاأدبلضفر

كلذعجريو-دعبفرعنسامك-ةمألاماظنب«قيرغلاماظنبالإمتتال

حاجنوأ«يسايسلاويفرعملايعولايفطوبه:ةدقعمبابسأىلإاًمبط

كلذعجرييأءةطبارلاماظنبلمعلانمةعئامفورظقلخيفيسايسلا

يفءاملعلاكارشإهضفرىلعنودلخنباحليثيحء۳؛نودلحنبأةمدقم(۷)

هشقانونودلخنبايأرقالفلاضفردقو.ةيبصعللمهداقتفالىروشلاسلجم

.ىروشلابقلعتلالصفلالالخانفرعامك

Yr



 

.اهریغوأءةيسايسوأ? ةيملعوأ-ةيركف:بابسأىلإاًمومع

/ه۱۳نرقلايفءاملعلاعضوزيميناكيذلاتتشتلافاًمومعو

تناكثیحب؛هنعثدحتليذلاماسقنالاةيعضوتحتدجويناكم۹

ةريثكلاتاماسقئالارصحنكميوءةيماسقناةيعضوتحتةيتتشتةيعضو

.يبهڏمويفرعم:نيعونيف

يفرعملاماسقتالا

لهأنأ«نئسلالاعماليف(ه۳۸۸ت)يباطخلانعيوجحلالقني

...هقفلاباحصأوثيدحلاباحصأ:نيتقرفاومسقناهنامزيفملعلا

يفوتاليسافلاداعسنبیسیعنأهکرادميفضايعركذ:ماصخلاو

مآءاهقفلا:هيلعيلصينميفسافءاملعهيفعزانته٥ةنس

عقوامريظناذهو.هيلعةالصلابقحأهنألوقيوهيعديلكءنوثدحللا

عقوامو«نيثدحملاوءاهقفلافصنعءارقلاباحسنانملوألاردصلاب

ىلإةيعادقرفلاةرشكو.ءاهقفلانعةيفوصلادارفتانمرصعلااذهيف

.“رومألاةيقاعهلويشالتلا

ةياهتلايفريشيوءهخيراتوماسقنالالوصأصنلااذهددحياذكه

وهوءبرغلاءاملعهيلعحبصأيذلارصاعملاوثيدحلاماسقنالاىلإ

ءاملعوءنطابلاءاملعوأء(فوصتلا)ةقيقحلاءاملع:ىلإمهمماسقنا

هتازيممويفرعملارصتعلاىلعفقننأنودبوءرهاظلاءاملعوأةعيرشلا

ىلعاونميه(نطابلا)ةقيقحلاءاملعنأبلوقلاىلإيهتننءةفئاطلكدنع

لاعحبصأفء“ةقلطمنوكتداكتةنميه(رهاظلا)ةعيرشلاءاملع

تمزعلاًعذالادقضرعي()ةيلاتلاةحفصلايفو۲/١۷:ىماسلاركفلا()

ناکولومهاوهپسائييذلاثيدحللمهرايتخاوءمهبهذملمهبصعتوءاهقفلا

هذهيفضرعيثيح.15-١/0:سافنألاةولس:لاشلاليبسىلععجار()

يتلاةيفوصلاةيركفلارصانعلاباتكلاةمدقلاهصصخيتلاةليوطلاتاحفصلا

.ةريطخةيفارخرصائعنماهيفامبءاملعلاةينهذىلعةئميهموةلغلغتمتناك

.ءزحجلاسفننم۸١:صلالخةيفوصلاةئميهلاحلاصلمكحدقو

T۵



 

هقفلاىلعاًريبكاًريثأتةيعبتلاهذهترثأدقو«نطابلاملاعلاًعباترهاظلا

.داهتجالاو

يبهذملاماسقنالا۔ب

ردصملاةدحوساسأىلعموقتةيركفةطباربهذملانأرهظي

زومروأ)ةيصخشةيزمرىلعموقتامكطابنتسالايفجهنملاةدحوو

«(ةيونعم)ةيملعةيركفةطبارنذِإبهذلاف.بحذملااذهل(ةيصخش

ةقالعسيلوءةيملع(ةطبار)ةقالعوهفءةيميظنتةيبزحةعماجسيلو

نييعتويميظنتلارصنعلاببهذملانمعسوأبزحلافءةيسايسةيبزح

هبينعنيبهذملاماسقنالالوقنامدنعاذكهو.ةلحرملكليمسرميعز

يلاتلابوءةنيعمةسردمىلإتلامةعفلكءءاملعلليسردملاماسقنالا

ءةسردملاكلتدنعطابنتسالايفاًصاخاجهنموائيعماًردصمتراتخلا

ءةيغنحلاةسردملاةئفوءةيكلاملاةسردملاةثفىلإنيمسقتمءاملعلاحبصأف

ةيرهاظلاةسردملاةئفوءةيعفاشلاةسردملاةئفوءةيلبنحلاةسردملاةئفو

.اذکهو

مساقلانباةياورالإنولبقيالةيكلاملاةسردلاعابتأحبصأدقو

:.اهريغةسردملازومرنمامهبارضأوبهشأو

نبدمحمةياورالإنولبقيالاوحبصأفةيفتحلاةسردلملاعابتأامأ

طققةيفنحلاةسردملازومرنمامهبارضأوفسوييأةياوروأنسحلا

.اهریغنوضفريو

ةياورالإنولبقيالاوحبصأةيعفاشلاةسردملاباحصأكلذك

ةيعفاشلاةسردملازومرنمامهبارضأويدارملاناميلسنبعيبرلاوينزاملا

مهألارمألايفمهلهاستنإف.عورفلايفاذهناكاذإف.اهریغنوكرتیو

:يلياميفبهذمتلااذهةروطخرهظتو.اًبيرقتًاليحتسمناك

لخادنیروصحممهلعجاهریغنودةئيعمةسردممهدامتعانإ١

نأنكميناكامةمألاىلعكلذباوقيضوءادجقيضيداحأداهتجا

.ةمهمتاميظنتوألولحنماهديفي

نأبجيناكيذلاتقولايفء«بهاذمىلإةمألااومسق٢

رصانعنمرخآاًرصنعاهيلإاوفاضأفءةدحولاعئدابماهدنعاوخسري

٢۳



 

نأنكميناكاذهتاداهتجالاددعتنأنيحيفءماسقنالاوتتفتلا

ءاخراهبققحتي«باحرلاةعونتموذفانملاةددعتمةعساوةدحوحبصي

اهتاجاحةيبلتواهبلاطمنمهيفديتوءءاشتامكةمألاهيفعسوتتيعيرشت

نأبييناكيذلاتقولايفةفلتخمبهاذماهمسقيهباذإفءديرتام

.ةفلتؤمتاداهتجابهاذمهيفنوكت

دامتعالايفهوثدحأيذلابالقنالاوههلككلذنمرطخأو-٣

لاوقأيهبهاذاهذهباحصأةيعجرمتثحبصأثيحء؛يردصللا

«مهحارشومهتذمالتوءةفينحوبأوألبتحنبدمحأوأيعفاشلاوأكلام

نمفرصتلااذهةروطخىفحتالو.ةيوبنلاةنُسلاوميركلانآرقلالدب

:هوجو

ءةيعرشلاماكحأللنايقيقحلاناردصملاامهةتسلاوتآرقلانإ

نآرقلابطابترالالدباهيلعراصتقالاوةيهقفلاسرادملاماكحأدامتعاو

لختلاوةيرشبتاداهتجاىلعدومجلاهانعم«رارمتسايوةرشابمةنسلاو

فارحتاقئاقحلابلقوءقئاقحللبلقاذهيفو؛مألارداصملانع

.غارقللدامتعاوءلصألاعمةعيطقهنأامك.سالفإو

ةلالدامهغيصلعافتتيئيدحلاباطخلاوينآرقلاباطخلانإ-ب

اع«تايطعملاهذهددجتبددجتتوءةيفرظلاتايطعملاعماًنومضمواّعفلو

اًمدقتققحييلاتلابوءرارمتسابديدجتلاةيلمعققحيامهبلاصتالالعجي

عممءالتتلةيمالسإلاةيلاعلاتءاجكلذلجألوءاّمئادلضفألاوحن

سكعءةيناستإلاعاضوألاوةينمزلافورظلاروطتوءيرشبلاعونتلا

الهرصعبارشلمعاًمئادلظتيتلاءاهقفلاماکحأوتاداهتجالا

نعاًرصاقاًدماجالمعحبصيمثكلذنمدعبىلإابلاغهزواجتي
اهبقلعتلاوةيهقفلابهاذمابطابئرالاناكاذكهو‹فادهألاقيقحت

امأدوملابةايحلاىلعمكحلاوءدومحجلابطابتراهانعمرارمتساباهدحو

يهوءمدقتلاوددجتلابطابتراوهفةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلابطابترالا

زوابجتةرورضىلإحاحلإباوعدمويلانورصاعملاءاملعلااهكردأالةقيقح

ةّيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلابةرشابمطابترالاو۷٠بهاذا

 

ماشهنبنُمحرلاديعةلوديفماستبالاابحاصهركذاًماهًالاثمكلذىلعقوسن()

=قلعتيها۳۸ةنسجحللةمركلاةكمبهدوجولالش١1:طوطخت



 

.“ئادديدجتلاىلإامهتوعدو«ةيديدجتلاامهماءاطعل

هطابتراكسيلةرشابمةنُسلاونآرقلابيملعلالقعلاطابترانإج

ءائعمبهاذاتاداهتجابهطابترافءةيهقفلابهاذاتاداهتجاوماكحألاب

لقعللقبسدقوءميدقيملعلقعىلعديدجيملعلقعطاقسإ

:ةيلاتلاةيملعلاتايطعملاىلعءانبةلزانلايفمكحنأميدقلايملعلا

اًيعارمةيرشبلاوةيناكملاوةينامزلاهفورظوهتلعوهقوطنموصنللاموهفم

طابنتساتاينقتنمصتلابطيحيامكلذريغوءهيفةعيرشلادصقم

سابعلاوبأ»:وهوبرغملاءاملعنمملاعبكانهىقتلادقف:ديلقتلاىلعدرمتلاب=

ملعلابةمركلاةكميفرهتشااروسيمنمهلصأبوغمانم«سيردإنبدحأ

.ةطلسلالاجروءاربكلادنعهاجهلناكو«ماعلاونماخلادنعءاجلاو

هيلعسانلاعمتجيفقعمجلاةالصدعبمارحلادجسملايفسلبيااذهدمحأناك

نماًدحأدلقيالوسائلايتفيناكوءظعولاوثيدحلاهنمنوعمتسي

كلذيفملكنهللالوسرلاق:لاقمكحنعلساذإءةعبرألاةمئألا

هيلعضرتعاو.مساقلانباوكلاملوقلةيهللالوسرٹیدحعدأال:لاقف

عنشيناكوةيكلاملااهئاملعنمةكملهأنمينانبلادمحمخيشلاكلذببسب

.هيلع

ىفأدبدقناكءةيبهذملاوءديلقتلاىلعدرمتلانأةرقفلاهذهنمنيبتياذكهو

.يمالسإلاماعلايفيوروألايرامعتسالاعسوتلاددجتلةرصاعملافورظلاهذه

يفهدرمتنعنلعأهنأريغ«تاذلاببرغلاءاملعدحأديىلعدرمتلااذهناكر

٠برغملايفهلعنلعيمغوقرشللا

ديلقتللاّضفاراذدجاًرايتئشنينأديريناكاذهيروسيلادمحأنأرهظيو

ريبكددعلابقتسازكرمناكةكمبهتيبنأماستبالابحاصركذبذإءةيبهذملاو

.رظتنلايدهملاهيفنودقتعياوحبصأدقاوناكهيديرمنأىتح؛نیدیرمانم

ماعلاوصاخلادنعهتناكموهترهشمغر-ةكمبرصوحاذههلمعنأودبينكلو

بېسبةيررحتلاهتوعدلةباجتسانماهيفهديدقالنميلاوحنهجوتيهلعجام

ميروسيملادمحأنأالإ.يناكوشلامامإلااهيفهفلخناكدقيذلايعولاوريثأتلا

لوحو.ماستيألابسحه٥دودحيفاہيفوتثيحنمیلاہاًريثكرمعي

٦۱۷-۲:يماسلاركفلا:كلذكعجاريداهتجاللةوعدلاوديلقتلاضفر

هذهلثعبيهللانإل:هيفءاجءرمتسلملاديدجتلاًأدبمدكؤيفيرشثيدحكانه()

مالسلاهيلعلاقامكوأ«اهتيدرمأاهلهدبنمةنسةئاملكسأرىلعةمألا

روطتىلإزمريفيرشلاثيدحلاوميركلانآرقلايفخسنلانأ? ملعأهللاو? لعلو

روطتةرورضلماكحألاضعبروطتةرورضىلإلب؛فورظلاررطتبماكحألا

.ريغتيالاموریغتيوروطتيامصحفكلذلالخنميغبنيمثنمو.فورظلا

YA



 

تايطعموتاينقتوتايلآلصنلاعضخأدقنوكيكلذبوءهتممكحلا

صنللةيملعلاتايطعملاهذهو.ةدوصقملاةجيتنلاهئمصلختسيلهرصع

لقعلاطاقسإف.اهرصائعميجريغتتدقواهرصانعضعبيفريغتت

ءةيملعلاهتايطعمتريغتمکحىلعهطاقسإوهميدقلالقعلاىلعديدجلا

ىلعديدجلالقعلاطاقسإامأ.تاموىضمءيشبلمعوههبلمعلاو

ةيملعلاتايطعملاىلإديدجنمهعضخيلةرشابميثيدحلاوينآرقلاصنلا

امعمةديدحلاهرصعتايطعموتاينقتلاوتايلآلاتحتهعضيوءةروكذملا

نودبققحي:ينابرلانوناقللاّمبطرمتسملاددجتلارصانعنمصئلايف

ااذكهو.رصعللةبولطملالولحلاىطعياًروطتمواًديدجاًناشتكاكش

تاداهتجالاوماكحألاىلعيأميدقلالقعلاىلعديدجلالقعلاطقسأ

دومجابةعيرشلاتيمركلذبوءاهيلعدمجفهيطعيامدجيملةفلاسلا

شوجوحورشىلعحورشىلعحورشكلذنعجتنو.هنمةئيربيهو

انأعمءريطخلكشباًنايحأاهقارحناورومألاديقعتىلإتدأررطو

نأنكملانمناكاهميدقتواهحرشواهمهفواهظفحيفلذبيذلا

يثيدحلاوينآرقلاصنلاعملماعتلايففرصولةرهابجئاتنيطعي

نيبةيلدحجلاةقالعلاددحننأعيطتسنمدقتامىلعءانباذكهو.ةرشابم

:امهنيتحضاونيتلداعميفددجتلاوداهتجالانيبوأءدومحلاوديلقتلا

.فلفتدوج=ديلقتلا

.مدقت-ددې=

نوفقثملاوءاملعلا

ءاملعلاصئاصخ١

اطالتخامويلا«نيفقثم»حلطصمب«ءاملع»حلطصمطلتخيحبصأ

قالطإدنعامهنيبزييمتلابيلابيدعيلضعبلانأةجردىلإءاًديدش

امف.اناتبنيحلطصملانيبقرفلاردقيالو«ءسكعلاوأيناثلاىلعامهلوأ

.؟نيموهفملانيبقرفلاوه

نآرقلااهسسأةيعجرمةئيهءاملعلانأنيبتيقبساملكنم-

-(مالسأإلاىلإ)ريخلاىلإةوعدلا:نعاًساسأةلوؤسمنومكتلميركلا

ةيلمعبمايقلاو-نيدلايفهقفتلاو-ركنلانعيهنلاو-فورعمابرمألاو

۹



 

ىف«ءاقبلاةيرظن#اهصخشتامكءوزغلااذهل(ةيجولويديالا)ةيركفلا

وزغللةيراضحلاةعيبطلالماكءالجبدكؤتاهرابتعاب«يوروألاركفلا

ةينيتاللا)ةيلاربللاةيرظنلايفءاقبلاموهفمنأل.رصاعملايوروألا

يراضحلارييغتلانومضملمحيةنميهلللماشنومضموه(ةديدجلا

ةيراضحلاةيصوصخلايفةيراضحلاهتايصوصخعيمججمدوءرخآلل

ةينيئاللاةيلاعلاقيقحتىتعيءاقبلانومضمفةجيتنلابوءاهدحو«ةينيتاللا

راكتحاقيرطنعءقوفتلابةينيتاللاةعماجلابوعشلظافتحالالجأنم

(...ةيركفلاوةيداصتقالاوةيلالاوةيملعلاوةينقتلا)ةَقلْطُلاةّوقلاطورش

موقييذلاءةعفنلانوناقساسأىلعىرخألابوعشلاةيقبعملماعتلاو

نعةينيئاللاةيراضحلاةعماجلاةطلسبهطبروءرخآلافاعضإأدبمىلع

.قلطملاعوضخلاوةيعبتلاقيرط

هتاينقتويبوروألاوزغلاةعيبط-۲أ

يفيوروألالغلغتلالسلسمقلطنا؛؛فدهلااذهساسأىلعو

ةلحرملالالخ(ةيركسعلاوةيسايسلاوةيداصتقالا)هتاينقتلكببرغللا

-ويحجلا)قيوطتلالسلسمبناجىلإ(م١۱۹۱-١۱۸۳)ةسوردلا

رييغتلاووزغلايفىلوألاةلحرملااًئشدمهلبققلطنادقناك.يذلا(يسايس

رييغتلانسلاّعبتلحارملاةيقبلبسانلاتقولايفلقتتيىتح«يراضحلا

يراضحلابكرلاتانوكمعملماعتلاضرفتتناكيتلاو«هجهنمو

بكرملايفتانّوكملاهذهنمنّوكملكىوتسمبسحباهكيكفتو

.رييغتلاجهنميفهلةمئالملاةلحرملاوروكذملا

مهننکمیءيرامعتسالاوزغلاةيلمعليلحتلالخنماذكهو

كيكفتيفوزغلااذههبلماعتيذلايجيئارتسالا/يلحرلافينصتلا

تانوكملاهذهتايوتسمبسحب(يمالسإلا)يراضحلابكرملاتانوكم

:يلاتلالكشلاىلع

-ةيديقعلالوصألا:يهوةيراضحلالوصألانوكم١١

.ةيقالخألالوصألا_ةيعيرشتلالوصألا

-ءاملعلا-ةيبرعلاةغللا:يهوةيراضحلاناكرألانوكم٢۲

-لدعلا-خيراتلا-...ثارتلا-ديدجتلا-ةيلاسرلا-ىروشلا-ةدحولا

۵



 

اتفرعامكةنُسلاوباتكلاباهيلعصوصتمةيلاسرةيلوؤسميهو.راذنإلا

ةمهمف:اهريغوركذلاةفلاسلاةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاةلثمألالالخنم

املونمءداهتجالابهریوطتو«ملعلااذهرشئوءهمولعومالسإلاظفح

ةباقرلاويسايسلاهيجوتلاةلكشمكلذك.ةيملعلاةيعجرملاهبمشت

حلاصمنععافدلاوءاهریسةبقارموءةعيرشلانععافدلاوءةيسايسلا

ءيلاعلاعقاولاباهتاقالعميظنتوءةيخيراتلاةيلمعلايفاههيجوتوءةّمألا

اًقباسانظحالقوءاذكهوءاملعللةيلاسرلاةيلوؤسملاقمعنماًقالطنا

ةيلاسرلاةيلوؤسملانإفاًمومعوءةيلاسرلاةيلوؤسملاهذهرصانعمهأ

ءميركلانآرقلاابلزن«؛لجورعهللانمرمأبتلزنةيلوؤسمءاملعلل

يهفنيفقثلاةيلوؤسمامأ.مالسإلاابمهفرشةضورفمةيلوؤسميهف

ةركففمثنمو.ضرألايفةدسفموةدسافنوكتدقو«يصخشرايتخا

«نيفقثملاةلاسرنمىلعأءاملعلاةلاسرنأللءاملعلاةركفنودةركفنيفقثملا

.يهجوصوصخومومعامهئيبو«يسايسيلاسرملاعلاف

ةدحووفدهلاةدحوبكلذكنيفقثملانعءاملعلازيمتي-۲

سضرألارييغتوه«ضرألايفمالسإلاقيقحتوهءاملعلافدهفءلمعلا

ريخألاولوألافدهلاوهاذهءملاعلاةملسأوهءمالسإلاىلإرفكلانم

ٍتناكءاوستعونتامهمدحاومهلمعفمثنمو.ءاملعلادنع

لئاسووأء(ةيبيرجت)ةيقيبطتةيملعوأءةيرظنةيملعلئاسولاهذه

۔اهريغوأةيفاقثوأءةينفوأءةيعامشجاوأءةيداصتقاوأةيسايس

هلئاسووهبهذموهتديقعهلمهنمدحاولكفءنيفقثماةعففالخب

«يذوبلاو«‹ملسماو«يلاربللاويعويشلامهتمديتثیحءهفدهو

.هدصاقموفشلاموهفمٹثعحتلخځدیاممریثکكلذریغوءيسوجللاو

ءةيقابلاةايحلاوضرألاوءامسلانيبطبرةادأءاملعلاوملاعلافاًمومعو

قيضهتلاسرلاجمفءايئدلاةايحلاراطإيفلمعينوفقثلاوفقثملاامئيب

يذلاوهقيضلااذهو.رظتلاقيضوءفدهلاقيضءايوئعموايدام

تسيلو«فيلكتةيلاسرلانألةفصاليسايسلاةفصهيطعي

.طقفاًبزيرغاًبداماحومطواًبعضواًرايتخا

هاىتلجورعهللانمةيشلابكلذكءاملعلانيمي۲

ةبقارملاراضحتسايهةيشخلاو.[٢۲:رطافةروس]وللاوديعنم

وَدهلآتلرلتريزآا»هللاريغةيشخداعيإوءةينابرلا

Y۰



 

راضحتسابنوزیمتیمثنمو.۹:بازحألاةروس]فأالإادلوَر

ةيشخلاهذهمهيطعتو.ىلاعتهللارمأقفوةمارصبلمعلاوةيلوؤسملاأدبم

.اهعضاوميفرومألانوعضيف«قحبوءدشربفرصتلا

هتالاسرلوهلسرلولجوٌزِعهللقلطللاقيدصتلابكلذكنوزيمتي-٤

[۷:نارمعلآةروس]$ايردنعنِيلكهبانماءنوويليلايفيخلو

.لطابلاهيفوألطابهریغو«قحلاوههللالزنأاملكنوربتعيمٹنمو

ء؛صقنلاوههريغوءناسنإللةحلصملقباطلاولامكلاوههللالزنأامو

ريغالطسقلاةينابربنودقتعيمثنمو.عفنيالورضيدقوصقنهيفوأ

لاةروسل4سيايريلالفأركيلورهلهكر7زكاكهيك

ريغةيرشبلاةسرامملاوءةيعضولانيناوقلانأدكؤياممء[۸١:نارمع

نماًقالطناوطسقلاققحتنأاهنكميالةيرشبلاةباقرللةعضاخلا

ةعيرشلانعنوعفاديمهتأضورفملاوأءءاملعلاعفاديةقلطملاةقيقحلاهذه

ةديحولاةعيرشلااهرابتعابءةيرشبللةحلصموةمدخاهيفنألءةيمالسإلا

نيملسلاوءاملعلاعافدولدعلاوطسقلاوقحابتءاجيتلا

يفناسنإلاقوقحنعواهلكةيئاسنإلانععافدوهةعيرشلاهذهنع

ةئفسكعءناسحاإللاولدعلاوطسقلاوقحلانععافدوهف.ضرألا

عئارشلانعاًنايحأوءةيعضولاعئارشلانعابلاغعفادتيتلانيفقلملا

.ةيمهألاةياغيفنيابتلااذهو.ةرضلاولبةدسافلا

مهيلعةيمالسإلاةلاسولالمحبوجوداقتعابكلذكنوزيمتي٥

هلوقلاًقبطاهيففيرحتلاوةالاغلاضفروءلدعلاوقدصلاوةنامألاب

قكَوهاالإادلنوكهالووعولأتنميدِلتييلا»:ىلاعت

يرضللاكير:هلوقو۹:بازحألاةروس]4اًحوَ

:ىلاعتهلوقو۳٤۲:توبكنملاةروس]4نوصلالإاهليامَرنا

.[4:رمزلاةروس]نوُملعياللويولعيلکوسلَ

لكنم-نيدلااذهوأ? رمألااذهلمحي»:مالسلاهيلعهلوقو

ليوأتوءنيلطبلالاحتنثاوء«نيلاغلافیرحتدنعنوفني‹هلودعفلخ

امتازتناملعلاضبقيالهللانإ»:مالسلاهيلعهلوقكلذكو

قببغاإیئحءءاملعلاسضبقيملعلاضبقينکلوءسانلانمهعزئني

.مكاحلاويذمرتلاودمحأمامإلاهاور(۷۲)

٢۲



 

اولضف؛ملعريغباوتفأفءاولئسنفًالاهجاًسوؤرسائلاذغتااًناع

:هلوقو٤ةثروءاملعلا»:مالسلاهيلعهلوقو.”ولضأو

۰يڻپءايبنأکيتمآءاملع#

ءمولعلاقيثوتيفاًمراصاجهنماودمتعاةيلوؤسملاهذهنماًمالطناو

ةقيقحلاهذهامهريغولوصألاملعوثيدحلاحلطصمملعدكؤيو

ةنامألاأدبمدمتعيالنمةيملعلاةيعجرملايفلخدياللباقملابو.حوضوب

عفاديوءلطابلابلمعيوءةنامألانوغييذلافءقحلاولدعلاوقدصلاو

.ةلصبءاملعلاىلإتميالوءنيلهاجلانموهفروزلادهشيوءملظلانع

سانللةيمالسإلاةلاسرلالحبوجوبدقتعياليذلانأامك

هلوقيفلځدپال:سفنلاوتقولاولاماوملعلاباهنععافدلاواهرشنو

€ةاالإادسأيومَالوميوووفاتكلميعلي:لاعت

هيرنكليوهلوقيفلخديالو:بازحألاةروس]

يفلخديالو:توبكنملاةروس]4نوصلالإاهلِامونيا

نوكيالو[4:رمزلاةروس]نوُمَلعاللَونوعيبِلاىولَههلوت

نيدلاةلمحنمنوكيالو؛قباسلايوبنلاثيدحلابسحنيثراولانم.

اهلمحيالتافصلاهذهنأل٠٠..هلودعفلخلكنمنيدلااذه

يفءاملعلانمسيلف.اهنعجرخنمووهفاهلمحنمفءءاملعلاالإ

.ماعلارايعمددحتيتلايهقبسامميبتامكاهريغوتافصلاهذهف.ءيش

فراعملاعيجباستكاةيلوؤسممهلمحتبكلذكءاملعلازيمتي-٦

ءةيمالسإلاةمأاللاهريفوتوملعلاوةفرعملاةيلومشقيقحتل؛ضرألاىلع

ثيحب«نيصلايفولوملعلااويلطا»فيرشلاثيدحلاكلذىلعلديامك

نألءهنولهجيوأملاعلايففراعملانمءيشمهنعبيغيالنأبجي

يلاتلايوءنيملسلملاىلعقوفتهنعبترتيدقءيشلهجىلإيدؤيكلذ

مالسإإلايفةبلغلاوةوقلاطارتشا»نألمالسإلاىلعةروطخهنعبترتت

القوفتلاوةوقلاوءةينيدةرورضهنأل“هيفنواهتلانكميالبجلو

.لصفلااذهيفهقيثوتقبس()

.انههقيٹوتقبس()

.انههقیثوتقبس()

.54-40:طوطخم? ةرفكلاعمقمو١١٠:برعملاناسللا()
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لهجلانأل«ضرألاهجوىلعنوكتيوأءنئاكوهاملهجىلعناموقي

ةوقلاعجارتهنعبترتيدق«ضرألاهجوىلعنوكتيوأنئاكوهامب

.خيراتلارېعالعفثدحامكمالسإللديدهتوءةيمالسإلا

هلوقلاًّبطءةفرعملاوملعلاةيئابرمهداقتعابكلذكنوزيمتي۷

ردصمف.[٥۸:ءارسإلاةروس]€اليكالإوليلنِيامر:ىلاعت

لقعوءناسنإلاقلخيذلاوهف:لجورعهللاوهفراعملاومولعلا

ءملعلالزئأو«؛ملقلابملعوءملقلاقلخوءناسنإلاملكوءناسنإلا

.مولعلاردصمهناحبسوهفءفراعملامهلأو

:ىلاعتهلوقلاًّفبطداهتجالاأدبمداقتعابكلذكنوزيمتيامك۸

ًأادبمداقتعاو:توبكنملاةروس]? َنوُمِليصْلَاالإاهَلَيََيامو

ىلعةّمألاهذهلثعبيهللانإ»مالسلاهيلعهلوقلاًّقبطكلذكديدجتلا

يذلارمتسملاديدجتلاف٠رمأاهلددجينمةنسةئاملكسأر

.اًصوصخمهنمءاملعلاواًنومعنيملسملادنعةديقعوهفقوتيال

أديمماقامهيلعوءنالماكتمديدجتلاوداهتجالاف٩

ةيهقفلابهاذملاددعتوءءاملعلاةيصوصخنميركفأدبمعامجإلاًادبمف

بوستالول.عامجإلامدخييذلاهابتالااذهيفريسيناكةيركفلاو

لبءةعماجلاةدحوتحتًامئادلظكلذمغروءهيلإلهجلاوداسفلا

ثاداهتجالاتفلتخاامهمهنأامك.اةعامجلاوةنّسلا#لهأةدحوتحتو

ةفصيفءاوساًمئاَقعاجإلالظيكلذبوءاًدحاواًفدهمدغختيهفءهي

ةئسلااةدحوراطإيفوأءداهتجالايفقباطتلاومكحلايفقافتالا

.فدهلاةدحواهيلإزمرتيتلاةعماحجلاةدحوراطإيفوأاةعامجلاو

وأ.داهتجالاومكحلايفقباطتلاىوتسمىلعامإلصاحنذإعامجإلاف

ةدحوىوتسمىلعوأءةعامجلاوةنسلالهأبهذمةدحوىوتسمىلع

مهأنمعامجإلاةيصوصخنوكتاذكهو.(ةعماحجلاةدحو)فدهلا

.نيفقثلاةئفنعةيملعلاةيعجرملازيمتيتلاتازيمللا

e
E3

يرکذيميظنتبكرمءاملعلاةثيهنأقبساملكنمنيبتياذكهو

 

.لصفلااذهبهقيثوتقبس(۷۷)
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يفهيلإمكتحيءايساسأاًعجرمنوكيلميركلانآرقلاهسسأ«يجولويديا»

طباوضفرعييذلاوهفءةّمأللةيجراخلاوةيلخادلاتاقالعلاعيمجطيض

.ةيمالسإلاةعيرشلاومالسإلاقفواهحلاصمواهتماقتساونزاوت

ددحو؛ةيملعةيعجرمك(ءاملعلاةئيه)ءاملعلاماظنمالسإلاسسكلذل

ماظناهيلعموقييتلاتاساسألانماًّساسأاهلعجوءاهراودأواهفئاظو

وهفءاهماظنوميظنتيفمكحتيحاتفمةباثمبءاملعلاماظتفقمألا

ءةيراضحلاواهتاهجوتىلعرهسيوءاهئانبماظنظفحييذلا

نيذلانيفقثلاسكعءةيمالسإلاةمالليراضحلاماظنلاحاتفمءاملعلاف

ةيصخشةرادإبدارفأكنولمعيوءةيرشبلامهراكفأومهئاوهألنوعضخي

نوموكحممهفء؛مهسفنألاهنوراتخييتلابهاذماوراكفألابسحو

ركشلارطيسالكلذلوءةيعضولاوءةيدرغفلاوءءاوهألاوةيتتشتلاب

ءاملعلاماظنهيفعجارتيذلاتقولايفاوزرېورطیسيعضولا

,؟؟هصئاصخيهاموءروطتوءنيفقثملارايتزربفيكف

نيفقثلاصئاصخ

ركفلاورامعتسالاعميرعلاماعلالخدثيدححلطصمنوفقثملا

يذلا?(YIحلطصمةمجرتوهفءيرامعتسالا

رهدزاررشتناثیحایسورلإةعرسبلقتنامثءالوأاينولوبيفرهظ

اًبيرقتفورظلاسفنيفوةيخيراتلافورظلامكحبكانه

عساتلانرقلارخاوأمساتحتاسنرفيفحلطصللااذهرهظ

ریزولاناكو٠امىلع«سوفياردةيضقيف»رشع

مادختسانأريغ.هتديرجيفحلطصلملااذهمدختسانملوأيسنرفلا

-:ةملكلااهفدارتوءركفلالهأ:اهانعموأ?آهاeااعصان(۷۸)

:لعفلانمةقتشميهو؛لصألاةيسنرفلا]ها81يركف

لصالابلئاقلايفسلغفلابهذمااهنمو

:يهفةينالقعلاامأنويلقعتلا:هنمو.دوجوملكليلقعلا

Intellectualité?كلذكةيفسلفلاتاحلطصملانميهو.

.4٤٦۲:ص۱۹۸۹ةيناثلاةتسلاددعلا? اداهتجالا»ةلجعجاري(۷)

:قباسلاردصلملا()

Y٤?



 

يفةمئالملافورظلادجيمل? اينولوبيفامك-اسنرفيفةملكلا

.رهدزاوعرعرتثیحایسورياهدجواملثمنيدلبلا

يسايسيفاقثحلطصم:(ايسنجلتنالا:نيفقثملا)نأاذهنمنيبتيو

يتلايهةنيعمةئفىلعىقلطيذإ؟يجولويديا»ناکناوءاًيلاسرسیلو

نوؤشلاوةيعقاولاعاضوألايفريكفتلانملعبتاهنوكباهريغنعزيمتت

يسايسلاعارصلايفكراشتوةيسيئرلااهتامامتهادحأةمأللةماعلا

ءاهارتيتلاىؤرلابسحعاضوألاكلترييغتلجأنميعامتجالاو

موهاوهاذه..ةيركفوةيسايس:ةفلتخًالاكشأذختتدقةكراشم

.ايسنجلتنالليديلقتلا

ططخلاوراكفألاوىؤرلارولبتنأيهةئفلاهذهلربكألارودلاف

ىلعلمعتنأو«يعامتجالاعارصلافارطألكلةنكمملاتايجيتارتسالاو

ةيوقتارايتيفاهديحوتوهسفنتقولايفةيئزحجلاىؤرلاهذهزوابت

.اًيعامتجاةدحومفقاومىلإلصوتلاواهنيباميفمهامتلاوراوحللةلباق

ةقفتمالو؛ةدحاوةقبطةئفلاهذهنوکتنأاًيرورضسیلو

كثلوأوأةيركفوأةيسايسوأاةعومحيالوفادهألا

يهامنإو:ملقلاباحصأوأبدألاوأةباتكلاةنهمنوسرامينيذلا

عمجاہموقیيعامتجالاماظنلايفةفيظووأةيسايسةيعامتجاةناكم

نيركفمنمةيعامتجالالوصألاودئاقعلاوفادهألاثيحنمزيمتم

يسايسلافقوملابةعونتملاةعومجملاهذهزيمتتثيحبءنيركفمريغو

لمعلالالخنمةسرامملاهذهتناكءاوسءةيبابجيإلاةيسايسلاةسراملاو

.٨راخنموُيبزحلا

ةممعتملاةيكبشلااهتفصنمطبضلابةعبان(ايسنجلتنالا)ةوقنإ

حلاصلاوبازحألاوتاقبطلانعةلقتسمةئفتسيليهف:ةعونتلاو

اهنيباميفةلصلاةعوطقمتسيلوءعمتجملامسقتيتلاةضراعتملاةددعتلا

نكيماذإو.عمتجملالئاصفعيمجطبرتروسجاهنإلبءهسفنتقولايف

.8/1۹۸4ددعلا-داهتجالا)عمتجماوةسايسلاوايسنجلتتالا:نويلغناهرب.د()

.۷صنمسابتقالاو)۷-1:ص
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يمتنتيتلاةقبطلالخادعفائملالدابتنمىوقأاهنيباميفراكفألالدابت

يفةيئزجلاحلاصمالقنتوءاهتدلجنمجرتنأاهلنكمأالءاهيلإ

.ماعلاراطإلاىلإهسفنىلعقلغتملاقيضلاراطإلانماهجرفتوءعمتجلا

:ةماعلانوؤشلابمتياليذلانكاسلافقثملانأقبسامحضتيو

ققحاذإالإةيفاقثلاهتناكمتناكامهم(ايسنجلتنالا)ىفاًرضعربتعيال

:نيروكذملانيطرشلا

.يسايسلا-يعامتجالاعقاولايفريكفتللةمظنمةسراممبمايقلا

.هریبغتيفةكراشملاو

.ناطبارتمناطرشامو

رودنأدكؤيخيراتلانإفءنيسرادلاتاظحالمبسحو

ةفيعضةيقبطلاحلاصملانوکتامردقبعمتجملايفدادزي(ايسنجلتنالا)

ربكألاءزجلابةلاحلاهذهيفنوموقينيذلامهنوفقثلاوءاًّيسايسرولبتلا

.رييغتللنوططغيوبازحألانونييف«يسايسلايميظنتلالمعلانم

ةصالخ

ءاملعلاةئيهنيباًعساشاًقرفكانهنأىلإقبساملكنمصلخن

ةينيدلاةركفلابطبترتةيبهذمةطباروأماظنءاملعلاف:نيفقللاةئيهو

ةركفتسيلتقولاسفنيفيهيتلاةيفرعملاةركفلاوءاّساسأةيمالسإلا

انفرعامكءةيلاسرةيجولويديأةركفكلذقوفيهلبءطقفةيفاقث

:لوقنفكلذحاضيإيفديزنوءهلكلصفلالالخ

يهيتلاةيملعلاةركفلاباًضوصخطبترت(ةيبهذم)ةطبارءاملعلا

ىلعموقتةيجولويديأةيلاسرةيلوؤسميهلبءطقفةيفرعمتسيلةبترم

؛هسقنملعلاليصحتةرورضنماقالطناةفرعملاوملعلافيظوتةرورض

موقيةديقعمالسإلاةمدخهفيظوتو؛هباعيتساواًقلطمملعلاليصحتف

وهحيحصلاهاجتالايفهفيظوتنأامكماعلادنعملعلاليصحتاهيلع

مالسإلابهطاشنوهتاهجوتوهتاقالعميظنتوء؛عمتجللاةملسأققحييذلا

.مدلعللةيلاسرلاةديقعلاميمصنمكلذوء(ءاملعلابهذمبسح)

لجأنمةركفتسيل(ملاعلاموهفل)ةيملعلاةركفلانأحضتياذكهو

۹٢۲



 

لجأنموأءطقفاًيعامتجااهتيقرتوءاهاوتسمعفروءةيصخشلاةيمدت

لباقملجأنماهفيظوتلةبولطملاتاربخلاباستكاوهءينعمينقتفده

يهةنيعمةلاسرةمدخلجأنمةركفيهلبةورثوأيلام

لوصحلالجأنمكلذو(هديدجتوءهرشنوءمالسإلاةنايصيه)مالسإلا

-فيرشلاثيدحلايفامك? (ءايبنألاةثروءاملعلا)ثراوةجردىلع

ةيملعلاجذامنلااهبطبترتةيبهذمةيلاسرةركفماعلاةركفتناكمثنمو

۔اًيهذماًيلاسراطابترا

احاًرايتخاوأقرحةركفتسيلهذهةيلاسرلاةيملعلاةركفلاو

ابلمعلابجي(ةديقعيأ)يمالسإًادبميهلبءءاملعلابهذميف

=ةيملعلاةطبارلارأ)يملعلالقحلايفلوخدلاراتخانملكىلع

رايتخايفيه۔ةيرحكانهتناكاذإ-انهةيرحلافء(ءاملعلابهذم

دعيملفيملعلالقحلايفلوخدلادعبامأ«يملعلالقحلاىلإلوخدلا

ةيملعلاةردقلافيظوتيفيأءيلاسرلارودلابمايقلايفرايتخاكانه

:يملعلاراطإلافيظوتيأء(ةيلاملاوةينامزلاوةيملعلا)اهتليصحلكب

ةمدخلجأنمهنوكسوهتكرحهيجوتوءلامونامزنمكلميامو

ميركلانآرقلاريبعتهلمحييذلايلاسرلافيظوتلاوهاذهنألمالسإلا

ذصوصخابوأ[04:ءاسنلاةروس]كنيتلايلؤأو:ىلاعتهلوقيف

هلأالإدسيوقعالووكفرهاتكلميهولي:ىاعتهلوق

فيظوتلااذهو-انفرعامك:بازحألاةروس]اًحرككو

ءاملعلا)مالسلاهيلعهلوقيفةثارولاىنعمهيلعلدييذلاوهيلاسرلا

اذهريغو(ليئارس]ينبءايبئأكيتمأءاملع):هلوقيفو(ءايبنألاةثرو

نعميركلانآرقلاربعدقو.لصفلااذهيفاهانضرعيتلاججحلانم

تناىرله:لاقامدنعءاملعللىلعألاماقلابيلاسرلارودلااذه
ر1م4

ةكىيانماءبِلاهلأعيري:لاقو:رمزلاةروس]نوميالبنونولي

.١11:ةلداجملاةروس]يعيدليلاونويَ

ءاوسءىلعألاماقلايفيلاسرلاماعلالعجتنذإةيملعلاةيلاسرلاف

ةيلوؤسملازاجئإباًماَتطبترمماقمااذهوءرعشيملمأماقمااذهبوهرعش

ميظنتوهيذلا(ءاملعلابهذم)راطإيفلخدتلاوءهيلعيتلاةيلاسرلا

هتبقارموءهرشنوهتسارحومالسإلانععافدلالجأنماتفرعامكينآرق

۲۷



 

-اتفرعامك-ءاملعلاةثيهليطعياممء(اًميظنتواًماظن)ةيلبواًنومضم

ةيصوصخهليذلا«يلاسرلايملعلا(يبهذملاميظنتلاوأ)ةطبارلاةفص

.(يجولويديألا)يلاسرلايسايسلاميظنتلاوأةكرحلا

(ءاملعلاوملاعلاموهفل)ةيبهذملاةيملعلاةركفلاهذهيفنأامك

ىروشلاسلجميفءاملعلادوجوبرمألاقلعتيامدنعةيسايسةركف

ةعيبلادقعيفمهرودومهتيلوؤسمبرمألاقلعتيامدنعوُ«ةرورضلاب

ىلعةياصولاقحوأءاهيلعداهشأللاوءةيعرشلانيناوقلاقفواهتغايصو

.اذكهوةلوؤسملاةيسايسلاةئيهلافرطنمةعيرشلاقيبطت

ةركف(ءاملعلاموهفمل)ةيبهذملاةيملعلاةركفلاهلهيفامك

اًساسأءاملعلاةيلوؤسميفصوصخلابىلجمتت«ةيراضحةيسايسةيعامتجا

هتاداهشوهتاصصفختوهكالسأميظنتوقنايفهرشنوملعلاميدقتلع

لحيفمهتيلوؤسمكلذكوءالثمةيلاعلاوأزيربتلاةبترمكلذيفامب

ءاضقلاقيرطنعءلدعلاوقحاىلعاهميظنتوةيعامتجالاتالكشلا

يعامتجالابناحلااذهبطبترياموءاهريغو(قيثوتلاوأ)ةيلدعلاوءاتفإلاو

نع(ءاملعلاةطبار/ءاملعلاةئيهيأ)يملعلاكلسلليويتبلاميلفنعلانم

«مناعبقلوءءاملعلاځیشوءةاضقلايضاقو«ةعامحلاخيشةمافإقيرظ

يتلاةيميداكألاةيمرهلاةيديلقتلاةلكيهلانمكلذريغوبلاطوأهيقفوأ

يف.ةيلاسرتالالداهليتلاواموةيايمحلايلمةدئاستناك

ء(ةيبهذم)ةيلاسرةيميظنتةطبارءاملعلانأاذهلكعنخنيبتيامءاهسفت

ةيمالسإلاةراضحلاةمدخلاًساسأاشنءقيمحميراتضحموهشماهل

اًدحاواندهمدحتيهفةطبارلاهذهفئاظوعونتمغركلذلءاهتنايصو

۔مالسإلاوه

ملوءةيملخلاةركفلااهعمجتالتائيهنعةرابعفنوفقثلاامأ

ورهاهكءةيلاسربابسأوملعلايقلتىلإةيملعلاةريكفلاامؤفحت

ةيلاضنةركفمهطبرتتاتشأنيفقثلانكلو«ءاملعلاةطبارلةبسنلابرمألا

وهركفلابديدجتلاوأرييغتلافءرييغتلليركفلالاضنلا:يهةدحاو

عانتقالافءديدحلانيتلتلابرييغتلاطبضلابوءنيفقثلاطبرييذلابهذلا

ةيصخشلاةفرعلافيظوتىوتسمىلإاًيلمعلوخدلاوءيلاضنلاادبملاب
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موهفلابفقثملاةفصاذهفظوملليطعييذلاوهعمتجملارييغتةلواحل

يفءاملعلابهذملياقماشننيفقثلابهذمنأنيبيامم.ةملكللينيتاللا

اهرشنلةيوقةيركفةيملعةادأةديدحلاةينيتاللاةراضحلليطعيل«مالسإلا

ةعماحجلابوعشجراخفدهلااذهقيقحتلوءاهنععافدلاواهتيامحو

ماعلاجراخنيفقثلالمشيلفقثملاةيجولويدياعيسوتاودارأ«ةيتيتاللا

رشنىلعطبضلابنولمعيوءةينيتاللاةراضحلاباوعنتقانيذلا«ينيتاللا

نذِإاشننيفقثلابهذمف.هلكملاعلاربعوأمهنادلبربعةراضحلاهذه

لباقموءةهجنمءمالسإلايفءاملعلابهذملباقمةديدجةادأك

اًڙاهجمهرابتعابىرخأةهجنمنيسيسقلاونابهرلاوأنييسردملابهذم

نععافدللاخلاصاًجذومنالوءريثأتلاىلعاًرداقالواًعلئقمدعيم

ةراضحلاغيلبتةادأيفديدجتنذإنوفقثملاف.اهرشنوةينيتاللاةراضمحلا

ةينيتاللاةيراضحلاةركفلاىفاًديدجتةيعويشلاتناكامكءةديدجلاةينيتاللا

ديدهكانهفءةعرسبراشتنالاىلعةرداقةيرغمةركفحبصتىتحءاهسفن

دقو.اهلةرشاتلاةيملعلاةادألايفديدجتوءةينيتاللاةيراضحلا,ةركفلايف

.ةادألاديدبجتةركفلاديدبجتبكاو

نأنيبتامدنعءموهفملاعيسوتنيفقثلابهذمزرفأامناعرسنكل

موهفميطعأفءاهسفنةينيتاللاةراضحلاددهةركفحبصتدقةيعويشلا

حلاصلناكءاوسءرييغتلايفهتفاقثفظولضاتملكل«فقثم».

مويلابرعلالواحدقو.اهدضوأةيلاربللاحلاصلءاهدضوأةيعويشلا

امدنعءهيفمهسفنأاولخديوءيمالسإلاماعلالخادىلإهباودتمينأ

اهتفصيفءاوسءةينيتاللاةراضحلانعنوعفاديمهرودبمهاوحبصأ

مهكلذأدبيذلاناكوءمجئادلبيفاهنورشنيوةيلاربللاوأةيعويشلا

نوملسلامهعبتمثءيبرعلابرغملايفمثقرشمايفدوهيلاوىراصتلا

نومىضماوبعوتسينأاودارأوأاوبعوتساثيحبءمهرودباوئتلتنيذلا

اوبعوتسينأاوديريملوءنيفقثلابهذميأءفقثلاموهفمو

بلطتيناكاذهنألىاملعلابهذميأملاعلاموهفموماعلانومضم

ةينيتاللاةراضحلاطغضنأالإءمالسإلامهفوءمالسإلاىلإةدوعلامهنم

؛هيلِإةدوعلاوهمهفومالسإلايفريكفتلابمهلحمسينأنمىوقأناك

اممءنآلاىلإءيشيأاوحبريملوءاًيراضحواًبفاقثواًيسايساورسخف
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.فارعألاوديلاقتلاوتاداعلا-ةيرحلا

ويحلا)يفارغحجازكترملا:يهوةيراضحلاتازكترملانوكم-۳-٢

.(يرشبلا)يتاسنإلازكترملا-.يداصتقالازكترملا-(يسايس-

يراضحلابكرملاكيكفتلحارم-١۳

اًيِجهنماللاماعتتانوكلاهذهعميرامعتسالاوزغلالماعتدقو

هجاویمهنأامكءةدحاوةعفداهلهجوتيغثیحبءاًّسوردم

ةيادبلايفمتهالبءةرشابمةقيرطبرأةيادبلايفناكرألاوألوصألا

رصانععةيقباهيلعموقتيتلاةدعاقلالمتانأرابتعاىلعتازكترلاب

ءبكرملارصانعةيقبطوقسوفعضىلإايلايدؤياهكيكفتنألء«بكرلل

لکةيصوصخديدحتىلعموقت)ةسوردملحارمديدحتناكاذكهر

.ربيغتلاووزغلايفةيجهنمةرورضلثمي(كيكفتلايفاهرودوةلحرم

كيكفتةيلمعبىلوألاةلحرملايفيرامعتسالاوغلامتها۳١

اًراطِإوةمهم(ةيسايس? ويج)ةدحوهرابتعابيفارغحلازكتوملا(رييغتو)

ايقيرفأىلعةحوتفملاهذفانموهتورثوهعقوموهتحاسمب-ةّوقللاًيردصم

قلخىلعاًرداق-ايوروأوطسوتملارحبلليرغلاضوحلاوييرعلاملاعلاو

ةراضحلامعديفمهاستةلئاه(ةيرشبو-ةيجيتارتساو-ةيداصتقا)ةوق

اذهلةيجيئارتسالاةوقلاتايطعمفيقوتلو.اهراشتناواهتيوقتوةيمالسإلا

قيوطتىلعهذهىلوألاةلحرملايفاسنرفتلمعءيفارغحلازكترللا

نادوسلانعهلزعل«يقرشلابونحباوقرشلاوبونحلاةهجنمبوغا

هتحاسمريغصتوءطسوألابوغمانعهلصفوءاًمومعايقيرفأويبرغلا

ذوفنقطانمىلإاهميسقتمث)ةئكمبةيفارغجةدحورغصأىلإاهشيمكتو

فاعضإوهرودلیطعتنکميیتحكلذو(ةيوارحصلودو

اًبراضحةرثؤمةوقمايقبحمسياللكشبءهيفةوقلامجحتايطعم

.ايقيرفألامش

تمتهايتلا)ةثلاثلاةلحرملايفلوخدلالبقاذكهو-۳۲

ناكرألاكيكفتلهتايلآورييغتلاتاسسؤمسرغورشابملالالتحالاب

ىفاهفادهأةيئاغلاولوألاةلحرملاتققح:(يراضحلابكرالوصأو

السلسمنأدكؤيامءريطخلكشبةيراضحلاتازكترملاكيكفت

۹



 

موهشملابءاملعلاوملاعلاموهفمىلإةدوعلاورايتخالانأدكؤي

.لحلاوه-مويلايعقاولاموهفملابال-ينآرقلا

يعضولاةايحلاماظنسسيذلاوهيفاقثلاميظئتلافءامومعو

ةرطيسنأامكءةيعضولابهاذملاةرطيسلساكعناوهفءهعمسسأتو

(ايسنجلتنالا)يفاقثلاميظنتلالكشتلساكعنايهةيعضولابهاذملا

ةرطيسىلإىدأءاهترطيسواهراشتناوءاّمومعةيناملعلاروهظف:هرولبتو

ةيقيرغإلانيماضملابجوزمملاينيتاللادعبلاتاذةيناملعلاةيعضولاةمظنألا

دقوءةئيدحلاوةيوطسولاةيئامرجلاوةيدوهيلاوةيئارصشلاوةينامورلاو

اهتروصيف«برغملاكلذيفامبءيرعلاويمالسإلاماعلااهسبتقا

ترهظامكءةئادحلاةروصيفهيلإتلخديتلاةثيدحلاةيبوروألا

انظحالامبسح-نيرشعلانرقلاعلطمعمىصقألابرغملايفاهرداوب

ءءاملعلاماظنسالفإلةيادبكلذبةنشدم-ربینزيلععررشمةشقانمنم

لبقنمتدأاملئمءاهدحوةيفرعملاةيلاسرلاةيقادصملابعتمتتةيعجرمك

نيسيسقلاءاملعلانم?(اعsنييسردلملاماظنسالفإىلإ

تانوكملاهباشتمدعمغرءةئيدحلاروصعلالالخابوروأيفنابهرلاو

ماظنضرعتفيكفءنيملسملاءاملعلاونييسردملانيبفقاوملاوفئاظولاو

.؟سالفإلاىلإةيامحلالبقبرغملايفاذهءاملعلا

٣



 

سواسل)لصفلا

هتادرفمودادعتسالا

ةثادحلا/دادعتسالاةأشنفورظ

يف-هريغلو-برغمللينيتاللايرامعتسالايوروألاوزغلانكيم

نرقلالبقوزغلااذههيلعناكامكاًيديلقتاًيركسعءم۹٠/ه١نرقلا

موجهنعةرابعروكذملانرقلايفديدحجلاوزغلااذهناكلبءروكذللا

رامعتسارصاعملاوثيدحلايوروألارامعتسالاف؛يراضحيرامعتسا

? ققحتييتلاتاينقتلاةعيبطىلعلديحلطصمرامعتسالاو«يراضح

يتعتلالجأنمتاينقتللقالطإوهرامعتساحلطصمفءيراضحلاوزغلا

.هنعفشكتتلازاموءهنعتفشكوثادحألاهتدكأامكءتايفلخلاىلع

يتلاءةديدحجلاةسايسلاوةيداصتقالاوةيركسعلاتاينقتلابناجىلإو

فظودقف-هريغو-برغملاىلعهقوفتيوروألارامعتسالااهبدكأ

لجأنمءةيسايسةيركفتاينقت ةيمالسإلاةيراضحلاةينبلايفلغلغتلالج

ةيبذاجنمةيركفلاتاينقتلاهذههلمحتاماًرظن:اهكيكفتواهتلخلخو

.(ماظنلا-حالصإلا? ديدجتلا? ريضحتلا)تاراعشلثمءارغإو

ةكرعملاتمسحيتلايهامهادرفموحالصإلاوأماظنلاناكالو

وألسييفوأءرئازجلايفيبوروألاشيحجلاحلاصلةبيرغةقئافةعرسب

اًنيمعاًيسْفناًطْغضتدلووءاًدیدشاًيعوتقلخدقءاهریغوناوطتيف

ةميدقلاتاينقتلايفنوکشیاوحبصأنيذلا«بوغلاءاملعوةبراغملاكنحخ

دلوتهترورضوديدجتلابيعولاف.”ديدجتلابنوبلاطيواهنوضفريولب

اهضفركلذلالخنموءبطخلالثمةيديلقتلاةيبرغملاةحلسألايرصانلاربتعا(۱)
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شىيحلاو)ةئادحلامامأمازهتالانعطبضلابوءمازجنالاةمدصنع

.ةثيدحلاةيركسعلاتاينقتلاو(ثيدحلا

هذهاومهفكلذلوءمهتمزهيتلايهةئادحلانأةبراغملارعشدقل

ةديدحلاةيركسعلاتاينقتلاوأماظنلافءطقفةيركسعلااهتروصيفةئادحلا

ىلإاوهبتنيلثيحبءةبراغملادنعةثادحلاباطختلثميتلايهةروطتللا

اوكردأامدعبالإةيركفلاوةيسايسلاوةيلالاوةيراجتلاتاينقتلاباطخ

ةنسناوطتثادحأدعباًيطرشًالخادتاهلخادتو«تاينقتلاهذهطبارت

هدلوولوألانسحلاتاطلسلادهعلعاًضوصخو?eA)/ه۷(

قيرطنعاًيمسربرغملللخديوررألاةئادحلاباطخف.زيزعلادبع

ةبراغملاهاقلتيذلاباطخلاوهيركسعلاناديملاجئاتتف«يركسعلاناديللا

نموأءباتكلانموأةسردملايفةثئادحلااوقلتيملثيحبءةثئادحلانع

امنإوءاهجهانموةيملعلاتاليلحتلاوربتخملانموأءةيركفتايرظن

مدلاةغلوصاصرلامهيلإاهلجٹثیحيركسعلاناديملايفاهوقلت

تاكرشلاوراجتلاوةلصانقلايزوءةروطتملاةيرحبلاليطاسألاوعفادلاو

باطخةبراغملااهنمىقلتىتلارداصملايههذهف.ةيسامولبيدلاسئاسدلاو

عازنلاوطالتخالاوتاقالعلاةدايزعمجيردتلابممعتمثءةثادحلا

.عفادتلاو

رّوطتيذلاءبرغملليوروألاحتفلاووزغلاجهنمنم

وزغلاىلامث«يسايسلاويداصتقالاوزغلاىلإلإيركسملاوزغلانم

ةئادحلامهفكلذنماًنالطتارّرطتدقف:(اًمومعيراضحلاو)يركفلا

قيضلادودحملامهفلانم؛«؛صوصخاببرغملاءاملعوةبراغملادنع

بقعأمثوءةئادحلل(يراضحلا)يلومشلاماعلامهفلاىلإ(يركسعلا)

اهلولدمروطتتاحلطصميفةئادحلانومضمبرغملاءاملعفيظوتكلذ

ةرملوألهلمحيذلاةثادحللدودحملاصاخلاموهفملانمكلذكيه

لوحهتلاسريفسوسنكأكلذكو.اهريغوًالثم۱۸۷/۹:اصقتسالاعجاري=

نمعبارلاددعلاكلذكو.10£-۳/۲:فاعحتإلا::اهنععجارنداعملاعينصت

.برغلالاجرريهاشمتایرکذ

نم١٠لصفلامجاري.تايتقتلاثيدحتبدادعتسالانعيئاجللايلاغلاعفادو

.باتكلااذهنمحضاووهامكريثكهريغو.ثحبلااذه
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دعباميفهتلمحيذلاةئادحلللماشلاماعلاموهفلاىلإ:(ماظتلا)حلطصم

ثدحاو«راكتبالاو؛دیدجتلاوتادعتسالا:تاحلطصم

ثيحب.يقرتلاوءعارتخالاوءعادبإلاو(ثيدحتلا/ثدحملاوأ)

ةعستكانهترهظ ام)ةسوردملاةلحرملايفاهلكتفظوتاحلطصمةعست

نعءاملعلااهبربعو(م١۱۹۱-١۱۸۳/ه١۱۳۳-١١٤۱۲:نیب

يوروألالامعتسالايفةئادحلانومضموهامنكلءةثئادحلانومضم

ˆ.؟بوغلابةيبرعلاتادرفملاهذههنعتربعيذلا

موهفلاوةأشنلاةثادحلا_

يوروألالامعتسالايفةثةثادحلانومضموةثادحلاحلطصمروطت

ةئادحلاموهفمقٹبنايأءاهموهممديدعحتو5"ةوقلانعثحبلاةركفنم

عارصلاو.اًعميجراخلاويلخادلاعارصلاةلكشمنميوروألاركفلايف

رجفيذلاوهصوصخلابةينيتاللاوةيمالسإلانيتعماحجلانيبيجراخلا

اطفالماظنلاوءةهجنميزاوجربلارايتلانيبيلخادلاعارصلا

يخيراتلاوأ«يجراخلاعارصلانوكيكلذبو.ىرخأةهجنميسنكلاو

ةعماجلابوعشوءةيمالسإلاةعماجلابوعشنيبليوطلاعارصلالالخنم()

ةيزاوجربلاةقبطلاروهظنأودبيوءةوقلاةيهامنعلؤاستلاةركفتزربةيلبتاللا

يساسأرودهلناكةثيدحلاروصعلاعلطميفةيداصتقالاةقبطلاىلعاهنوفتو

سيفنلاندعملايفةورثلاةيهامديدحتوءةورثلايفةوقلاةيهامدیدحتيفاض

ءةيراجتلاةسردملاسسؤم(نايتيركنوم)ةيرظنيفرهظامبسح(ةضفلاوبهذلا)

.م١٠٠٦٠ةنسةرملوألرهظيذلا(يسايسلاداصتقالا)هباتكيفاهرشنيتلا

ةرطيسلاوةورثلايأ.ةوقلاهذهنعثحبللةيفارغحلاتافرشكلاتقلطناكلذلو

ةوقلاةيرظنبسحدئاسلاريسفتلاحبصأيذلايمالسإلاماعلاراصحوءاهيلع

ةجيتنةوقلاةورثلاهذهىلعهتنميهىلإعجرتهتاراصتناوهتوقنأهذهةورثلا

ةيبرحةيرظنكتافوشكلاةركفرجفاممءبرغلاوقرشلانيببةيراجتلاهتطاسو

يهوءةيحيسملاةوقلافرطنميمالسإلاملاعلللماشلاراصحلاوقيوطتلايف

تنشدةثيدحةطختنئاكفخيراتلايفةرملوألترهظوغلايفةروطتمةيرطت

.خيراتللةحيحصلاةءارقلالالخنمحرضوبانلرهظامبسحءانیدحاًرصع

‹يحيسلاويمالسإلانيلاعلانيبعارصلانعتدلوتةئادحلانوكتكلذيو

ةئادحلافءرارمتسابةددجتلاوةروطتملاامتروصيفةوقلالثميجهنكترهظو

.ايرقتنافدارتمولبنامزالتمةوقلاو
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‹ساساألاباھدلووةئادحلاةركفرجفيذلاوهنيتروكذملانيتعماجلانيب

.ثيدحلارصعلاةيادبليخيراتلاثيدحتلاحوضوبكلذىلعلديامك

يهيتلاةيفارغجلاتافوشكلاةكرحاضيأحوضوبكلذنعربعتامكو

ءعارصلايف(ثيدح)ديدجماظناهداعبأوةيجهنملااهتطخواهتاينفتيف

ةئادحلاف.(عارصلارصانعيهيتلا)وزغلاوتاينقتلاوركفلايفيلاتلابو

نيسرادلالعجاممءامهيلعتماقوءوزغلانموعارصلانمتقلطنانذإ

لشثميوزغلاوعارصلاةيابننوربتعيصوصخلابمويلاوءمويلاىلإ

اًيجولويديااحلطصمةثئادحلاتناككلذلو.*”(ةثادحلاخيراتلا

مثنمو.عارصللةنوكملارصانعلاوةيركفلانيماضماباًنوحشم

مت«توسرادلااهنععفادوءةثادحلاماظنبوعشلاتراتخاامدنع

نيماضمىلعامهقمعيفنالدينيدعُبراطإيفاهنععافدلاواهرايتخا

:امهوعارصلا

دييفةينيطئطسقلاطوقسبثيدحلاخيراتلاةيادبنويبوروألانوخرؤملاددحي(۳)

لقعمرخآةطانرغطوقسبوأم5۳٤٠ةئنسينامثعلاحتافلادمحمناطلسلا

ةديدحجلاةيكيرمألاةراقلافاشتكاخيراتوهوم١۹٤٠ةنسسلدنألايفيمالسإ

هيمايقلاررقدقيحيسللاماعلاناكيذلاراصحلاةيلمعنعهرودبجتنيذلا

تافوشكلاةيلمعيفتاجافمبهذهراصحلاةيلمعتهتنافءيمالسإلاملاعلادض

اذكهو۔يمالسإلاملاعلاربعرمييذلاقيرطللليدبقيرطنعثحيبلالالخ

طوقسمبوأةينيطنطستلاطوقسبامإ)ةثاذحلارصعيفلوخدلاخيراتلدي

E?ءةثادحلااهيلعلدتيتلاعارصلاةركفىلعلدي(اکیرمآفاشتکاب

.هلثمتو؛عارصلاةجيتليهف؛عارصلابابنماهيلإلوخدلامتةئادمحلاف

لالخثييبوروألانيركفملانيبراديذلاشاقنلا:حوضوبةركفلاهذهدكؤي(8)

دعبامةلحرمىلإلوخدلابنوبلاطياوحبصأثيح«نرقلااذهنمتائيئامثلا

اهترطيسىضرفتةينيتاللاةراضحلالظتىتحىوقأروطتىلإلاقتنالايأءةثادحلا

.رارمتسابماعلاىلع

:هبتكيذلاريطخلالاقملاهراكفأوشاقنلااذهلمجمنععجاري

Richard Gott;:- The crises of contemporary culture between?-

modernism and post - modernism - the guardien: 1 december 1986.?

ةوصاعملاةيبرغلاةفاقثلاةمزأ):ناونعتحت.فراعلماكدمحم:هجرتيذلاو

ةسداسلاةئسلا-۳۳:ددعلا? ةيلاعلاةفاقثلاةلجم? (ةثادحللادعباموةئادحلانيب

صىلعطبضلابفقو.۱۹-١١۱:ص۱۹۸۷سرام/راذآ١١٤۱بجر
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.ةثادحللىنقتلانومضملا

ايوقنوكيىتح؛لضفأاًدادعإعمتجملادادعإلكلذكاهؤانتقاو

نومضملاوهوءاضيأهنععافدلاولالقتسالانيماضمباعيتساىلعاًرداق

.ةثادحلل(...يسايسلاوينقتلاويركفلا)يلومشلا

نماشن؛(اًيركف)اًيجولويديااًنومضمةثادحلاتناكاذكهو

موهفمبرغملاءاملعمجرتكلذلو.هبرمتسيوءهيلعشيعيو‹عارصلا

نومضملالمحي؛يجولويديايمالسإحلطصمباًئاقلتامنومضموةثادحلا

.فرعتسامك_دادعتسالا:حلطصموهوهيلعلدیوهسفل

ثيدحتلابهاذموةثادلاموهفم-

Leثيدحلانمةثادحلاو Mere?نمو.ميدقلادضوهاملك

Laٹيدِحتلا:حلطصمسابتقاوتحنعقوموهفملااذه Modernisation?

-لهنملاريبعتبسح-ارصعلاقوذىلع:ينعييذلا

ميهافملاديدجتورييغتينعيوهوءدحاوىنعمبريصعتلاوثيدحتلاو

تايلقعلانماهريغوقاوذألاونونفلاو:جهانملاوةمظنألاوتاينقتلاو

وأيعامتجاريغتدوجوةجيتنءلايجألاربعةمكارتلاةدئاسلاتاينقتلاو

ةيرصعلاةكرحلاهذهتأدبدقو.”)نمزلافالتخاهثدحأيركف

ةيأنود? مولعموهامك-ةضهنلارصعذنمابوروأيفةيثيدحتلا

اهتاھجوتيفثارتلانمتلعجلبثارتلانيبواهتیبةمصاخحم

.اهلوصأنمالصأةيركفلا

يفلمحتيتلاةيثيدحتلاىلإثيدحتلاروطتمث

يرکفبهذميهو:ةيديدجتلاوأةيرصعلا:حلطصمتقولاسفن

ةفلتخمتاهابتانعةرابعوهوء(نويرصعلاوأ)نويثيدحتلاهأشنأيفسلف

:امہنیحضاونيهاٻتايفاهرصحنکمپ

ثارتلاضفرياليذلايئايحإلايثيدحتلابهذا

.١۱۷/۱:ددعلا? ىدهلا-ثارتلاوةثادحلا:ةرادهىفطصمدمحم
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ةضهتلاموهفملمحيوهفءاهريوطتواهديدجتواهئايحإىلإوعديامنإو

)]a Renaissance)?تايورظتلاىلعرطيسيذلاهجوتلاوهوءاّبيرقت

ءامهريغوعاطقإلاوةسينكلادقنبماقكلذلو.”ةيلاربللابهاذماو

دئاقعوتافارخنماهفلغيامةلازإواهريوطتواهديدبتةركفنماًنالطنا

يفرصتنايذلابهذلاوهوةركفنمالءةدسافتاقالعو

.ةياهنلا

عمةقلطمةعيطقىلإاعديذلا«يروثلايٹيدحتلابهذملامث

ةفصبةثوروملاراكفألاوتاقالعلاوقالخألاوتاداعلاودئاقعلاوثارتلا

ءيشیوسهعمجالوءهبهاذموهبراشمفلتختدرمتمرایتوهو.ةماع

.اًمومعةثوروملاتاداعلاوقالخألاوثارتلاونيدللءادعلاوهدحاو

ميموءنيتاملعلاضعبونييسکراملاونيدحلملالکطیلخلااذهعمجيو

ببسبءةليوطةدمخيراتلايفرمعتنأعطتستمليتلاةدسافلاتارايتلا

اهدضمهسفنأامباحصأبالقناةجيتنوءاهراكفأنمقوذلاولقعلاروفت

.اهنعمهعجارتو

يفسسأتدقناكهيبهذمبيثيدحتلايبهذمارايتلااذهنأمغرو

نمًازجتيالاةزجهدنعةثادحلارابتعاب(ربيف)هنععقاديوءاجتالااذهلثمي()

یریوءهنععوجراليرذجلکشبممتجلاتريغهدنعةيلامسأرلاف:ةيلامسأرلا

لقعلايأءةينالقعلايفلبةروثلايفتسيلرييغتلاةوقنأسكرامسكع

ةوقلايه-هرظنيف-هذهف«تاياغلاولئاسولانيبةقالعلاكردييذلايملعلا

عمءةيطارقوريبلاوةيزاوجربلاةايحلانيدايمعيمجوجاتنالايفةمكحتلاوةنميهملا

ىلإهلكماعلاعفديذلاماعلاقايسلايهف«تاقالعلاوفئاظولاعيجاهديشرت#

.هتاذفاشتكاوةروطسألاةلازإ

-لوألادلجملا-ةنمزألاةلجم)ةثادحلاويديلقتلاعمتجملا:يبارشماشه:عجاري

ء1۹:صىلعفق:(١۲-۷٠:صء١۱۹۸ربتجد-ربمثو/لوألاددعلا

.٢۳۲-۳۲۳:ثیدحاابوروآخیرات:رشیف:دنعكلذليلحتعجار)۷

Marshall:عجار.(نمریپلاشرام)هنععفادوءاجتالااذهلثم() Berman: 4A!?-

that is Solid Melis into air (New York, ?N۹۴-٠ي٦۳-0?.(1981

.روكذلماعجرللا(ةئادحلاويديلقتلاعمتجملا:يبارشعاشه.نع)

يناثلادلجلا? ةنمزألا)ةثادحلاوثارتلا:يروخلاسلوب? :كلذكعجاريو

.(۲۳۲۹:ص۱۹۸۸۔بآ۔تشغ۔ویلویددعلا
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نرقلافصتنمدعبالإيقيقحرايثكزربيملهنأالإيشعنماثلانرقلا

ددعروهظو«ةعيبطلاوداصتقالاوخيراتلامولعمدقتءرشععساتلا

ىلإايوروأتلوحو«نيعرتخملاحئارقاهتعدتبايتلاةيلآلاتاركتبلانم

لدبتةلاحيفءيشلكنأكحوليذخأوحاونيفديدجعمتجم

لراش»يسنرفلارعاشلانأنيبوروألانيثحابلاضعبىريو.ليدعتو

ةغايصبدألالاحميقمدقنملوأوهم۱۸۲۷-١۱۸۲:ريلدوب

سئابملظموهاملکنا:ساسأىلعموقتيهوء(ةثادحلاةيرظن)

انتافءةئادحلاروظنميفحبصيءةيديلقتلاةدئاسلاةرظتلايفطحتم

يناثلافصنلاذنماهدعاوقتددحتدق«بدألايفةثادحلانإو.اًريثم

٠ةرظنلاساسأىلعرشععساتلانرقلانم

يعاطقنالاموهفلابروهظىلعةقيقحلايفدعاسدقو

ىلعةسينكلااهتضرفيتلاسيياقلاضفروةأرحجلاوررحتلاءةملكللدحللا

تاساردنوردصياوأدبامدنعةسيئنكلابنومدطصيمهلعجامم«لشعلا

يفكشلاريثتجئاتنىلإاوهتناوءةاروتلاصوصننماًددعدقنلابلوانتت

٠ةيراتلاحيسلاةقيقح

ءةينالألا?Tubingen*نجنبيت»ةعماجءاملعضعبرايتلااذهنمو

Ernest:نانيرتسنرا»كلذكر Renan?۱۸۲۳-۱۸۹۲يذلايسنرفلام

نمةلسلسيفةيكيلوثاكلاةسينكلالوصأةصقىوروءاًّبهارهتايحأدب

دنعصوصخابهتيصعاذوءاًديدشًالابقإاهيلعسانلالبقأتاقلؤلا

7eعوسيةايح»هباتكروهظ de Jesus?هترضاحميفو.م۱۸۲۳ةس

نأنيبينألواحعااو?نeneeملعلاومالسإلا)لوحهثحبو

ججحلاضرعيفامامتلشفهنأريغءنيملسملافلفتببسوهمالسإلا

ماظنللهمهفلالخنممالسإللهروصتضرعبىفتكاوكلذىلع

ىتحءيسنكلاماظتلالثميمالسإلاماظنلانأاناءيبوروألايسنكلا

مالسإلانعةروصهتمذخأفءيناغفألانيدلالاجخيشلاعمىقتلا

 

ء۳۸:ثارتلاوةثادحلا:ةرادهىفطصمدمحم(4)

.قباسعجرم:رشیف()
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فارتعالاىلإرطضافهئظيناكامعمامامتةضقانتموةرياغم

٠”(ملعلاومالسإلا)لوحروكذملاثحبلايفتدرويتلاهئاطخأب

بتكلانمةعومجمترهظءكلذكيثيدحتلارايتلااذهيفو

مولعلاباحصأيرظنلارايتلااذهززعوءاهريغوايناطيربيفةيدقتلا

لياللراش»:لاثمأةيروطتلاوروطتلالوحمهتايرظنوءةيبيرجتلا

Charles Lyell?١١۱۸نيبرهظيذلا«ايجولويحلاعئدابم»لهياتكيف-

ءاقتنالاةطساوبعاونألالصأ»هباتكيف(نيورادلراش)و.م٤۱۳

٠لسلست»هباتكوم۸۵۹٠ةنسرهظيذلا«يعيبطلا

-۱۸۱۸:سكراملراک»ةيرظنبنييثيدحتلابهذمززعتامك

ءيعويشلاماظنلامايقلابدهميتلاءةيعويشلاةيرظنلاءانبيف۳

اهرابتعابدسافلافرطتلايثيدحتلابهذملاسسأىلعاهئدابمتدعقتو

ءقالخألاوتاداعلاوثارتلاوةديقعلاضفرىلعتماقاهسفنىه

.يضاملاعمةعيطقلاىلإتعدو

.Hرسېتربره»ةيرظنبكلذكىئيدحتلابهذملاززعتو Spencer?

7,يلسكهساموط»و.يدرغلابهذلملااهبززعيذلاع٠

عمميلسلالقعلامزالتبةلئاقلاةيجولويبلاةيرظنلاموقيذلا«ةظتسعلعر

.اذكهوهتقبسيتلاتاساردللاًفالخءميلسلامسا

ةئادحلاميهافمروطت

تثدحيتلا«تابالقنالاوتاساردلاوراكفألاهذهعمفءاًّمومعو

بوعشلاوتاعمتجملابزعتو«ةيلاملاوةيداصتقالاوةيعانصلاتالاجلملایف

ءةاواسلاوءةيرحلابقلعتتةيسايسراكفأنمامالطنا

ةيرامعتسالابهاذملاوءةينطولاوةيموقلاراكفألابناجىلإءقوقحلاو

يفقوفتلاناهربسكوءملاعلالالتحاىلعةيبوروألاةلودلاقباستو

.۳/۲٠۳:يمالسإلاماعلارضاح:نالسرأبيكشوبورثول:عجاري

عساتلانرقلايفةيبوروألاةراضحلا:نواربيرفج-:اًصضوصخو.٢۳۲:رشیف(۳)

:رشع

٢۳۲.:رشیف()
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ةيعانصلاةروثلاراجفئاو؛تالصاوملالئاسوروطتوءتالاجملافلت

ةيكلسلاتالاصتالاطبرو؛لورتبلاوءابرهكلافاشتكاقیرطنع

ةيلقعترجشفنا:رحبلاوربلايفتاراقلاونادلبلانيبةيكلساللاو

ةديقعلاىوساهعمجيالةفلتخمبهاذمودئاقعتحبصأوءةئادحلا

لكشبتاروصتلااهلوحتفلتخاامنيبءاًبيرقتقيتعلاضفروأءةيروطتلا

اهنمفطتقنيتلاةبراضتماوةعونتملاامتافيرعتتكلذىلعلدتامكبيرغ

.°هذه

ىلعةلماكةروثلكشيديدجءابتا»:مهضعبريبعتبسحةثادحلاف

.«عمتجملايفنئاکوهاموءناکاملک

بالقئاوءةفينعةيراضحةلزلزاهنأب»:يبوروأثحاباهفصيو

يفكشييوروألايرغلاناسنإلاتلعجكلذباهنأو«لماشيفاقث

1.«ةثراوتلاهتادقتعمخسرأىتحضفريوءاهلمكأبهتراضح

يفديازتملالصتملامينصتلاوةيلامسأرلانفاهنأب»:رخآاهفصيامنيب

وهفابدأامأ.ىتعملامادعتالولوقعماللدوجولاضرعتاهنأوءةعرسلا

ىلعوءةكرتشملاةماعلاقئاقحلاىلعءاضقللءاجيذلاايجولونكتلابدأ

.«ةيديلقتلاراكفألا

ميطحتىلإيدؤيلوهجملابفغشامنأب#:رخآثحاباهفرعيو

.اعقاولا

الةئادحلاةنتفنإا:لوقيفاهرطخواهتنتفرخآسرادفصيو

توماوأطاطحنالاوأمأسلاىلإدوقتامدنعىتحمواقتنأنكمي

.R:ثرابنالورااهشضصيو Barthes?١۱۹۱-١۱۹۸«امئأب

لوقيوةرطيسلاىلإرصاعملاناسنإلالصوتيمليفرعمراجفنا

يفعادبإلاتاوهشررحتتوتاقاطلارجفنتةئادحلايف":كلذك

ءةديدجاًراكفأةشهدمةفاثكوةلهذمةعرسيفةدلومءةيفرعلاةروثلا

ضعبفقيفءةبيجعةعنقأوءةبيرغتانيوكتو«ةفولأمريغًالاكشأو

ردصم-ثارتلاوةثادحلا:ةرادهىفطصمدمحم:تافيرعتلاهذهلوحعجاري

.یقباس
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تعتبرغملليبوروألايرامعتسالاوزغلايفمتيناكيذلاءلغلغتلاو

ةثادحلاسرغىلإفدميناك(..ريضحتلاوثيدحتلاوحالصإلا)راعش

.برغملاثيدحتىلإفدينكيملو

ةينقتلادعاوقلاوملعلانوناقىلعديدجتلا:وهثيدحتلانأل

ليكشتةداعإنميأءيركفلاماظنلاةعجارمنمةداعقلطتيوءةرصاعملا

.اهنمدبالةيراضحةرورضوهوءلقعلا

هنیماضملکبيضاملاضفريتعتةيبهذمةركف:يه

.رخآلايفجامدناوءةيراضحةذريهفءةيوينبلاوةيفاقثلاوةيركفلا

ةيلمعك)ةثادحلاسرغلإفدناکيرامعتسالاوزغلافمث

ةعجارموهتاينقتديدبتيأ)برغملاثيدحتىلإفدينكيوت

.(يركفلاهماظن

ةمدخةراهمبتْفطُوثيدحتلاةركفنأءديدحتلااذهنمرهظيو

يفثيدحتلالشفبابسأنمكلذناكوءاهيلإلوصولاوةئادحلاةياغ

يفحبصأ-ةثئادحللنومضمك? ثيدحتلانأكلذكحضتيو«برغلا

يجولويديالااهيفجمدناوزغلايفةريطخةيبرحةركفرصاعملاخيراتلا

هيفدعتللماشماظنكيراضحلاوزغلاماظناهيلعسسأتوءيتقتلاب

ةيداصتقالا)ةيندملاةيبرحلاتاينقتللمعدلئاسوىوسةيركسعلاتاينقتلا

:يراضحلاوزغلايفةديدشةيلاعفبزيمتتيتلا(ةيركفلاوةيسايسلاو

يجهنملكشباهتدابإوةداضملاةيراضحلاتابكرملاوةمظنألارييغتو

.ئداهيکیناکیم

اهروطتودادعتسالاةيرظنءوشن٤

يفةثادحلاهبتلخدتيذلا«فقوملاونومضملااذهراطإيفو

لكايهلاديدجتلةعجارلايفعورشمكدادعتسالاةركفتأشنءبرغلا

نوناڦبسحسةئفاكتملاةوقلالعلوصعحلادصقبتاينقتلاو

يمالسإلايسايسلاهقفلاهيلعدكؤييذلا(قوفتلاوأ)نزاوتلاوةلثاملا

.ةينيتاللاىلإةبسن(*)



 

نافوطلااذه.اهنمرخآلامهضعيفقيوءاهباًروهبمسائلا

قرغيهنكلوءاهلليثمالةبوصخدلوييفرعلا

ةثادحلاابزيمتتصئاصخمبرأددياًمومعو

ابتدرفتةرهاظاإ1١

قايسلاكلذىلإريشيامك.ةثادحلليخيراتلاىوتحمانإ٢

-تايالقئاوتاريغتنمهالتاموىلإةضهنلارصعذنميغيراتلا

ناكو».يدامملاعساسأىلعتديشتوتماقةئادحلانأحضويودكؤي

نكلو«طقفةفسلفلاوملعلاقيرطنعيقيقحلاماعلاغولبنكملنم

ملاعلااذهىلإلوصولاوهعقويذلاو-نمريبلوقبسح-عقيملكلذ

.طقفةداملاملاعوةيدالاةثادحلاقيرطنع۔همعزبسح-يقيقحلا

ءةميدقلاتاقالعلاوةمظنألاىلعةروثلابةئادحلازيمتتكلذك۳

رصعلاجئاتناهبزيمتتيتلاةفصلاوهدرمتلافءدرغفللقلطلاررحتلاو

لجألوهتاذبوهتاذيفركفيفيكفوعي»ثيدحلاناسنإلاو.ثيدحلا

نمهماكحوهۋاسۋرهلعفيامعاحخضاواًباسحبلطيفيكفرعيو؛هتاذ

هسفتديجيامدنعدرمثلاوةمواقمللدعتسموهوهبهنولعفيامعر)هلجأ

.«نيديلارفص

`اًديدجاًيزاوجرباًمتحبتققحاهنوكبكلذكةئادحلازيمتتامك٤

ةيحانلانمحتفنمعمتجموه...١هلحملحوميدقلاعمتجملاىفلأ

نعشيتفتلايفةيرحلابهيفسانلازيمتيءةيفاقثلاوةيسايسلاوةيداصتقالا

تاميظنتلاوراكفألاثيحنمكلذوءاهيلإيعسلاولولحلالضفأ

لضفأىلعلوصحلالإةفاضإلابتاسايسلاونيناوقلاو

٠ةيدالاعلسلا

:اّماتاًريسفتاهرسفوابوروأاهبتدرفتيتلاةرهاظلاهذهللحدقو()

Fernard Braudel: - Civilistion matérielle, économie et vapitalisme:?-

XV - XVIIIe Siêcle. (Paris- 1979). English Trans, vol 1. (New York?

vol. 11 (New York 1982).?,)1981

ددع-ةتمزألا)يفقباسردصم:يبارشماشهو؛قباسردصم؛نمريب:عجاري(۷)

)۸-۹4:نص.
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عمضراعتيةئادحللةيبوروألاةفاقثلاهتددحيذلاموهفملااذهو

ةيكيسالكلاو?Romantismeةيسنامورلاو?؛Rغalلismeةيعقاولا:بهاذلا

ةيديرجتلا:لثمیرخأبهاذممقباطتيوفلآتيهنكلو

Abstractionnisme?ريثأتلاوig?ressionnismeةيريبعتلاو?لص

Expressionnisme?مرلاوjةي?bolismeاSym?ةيبيعكتلاوCubisme?ةيعويشلاو

.ةيسكراملا

ىلعةروثلايفالماكاًفافتاةيسكراملاةيعويشلاعمةثادحلاقفتتو

لکمدهةلواحميفوهديلاقتىلعوءامعمتجميفةدئاسلاميهافملا

مظعمناكاذهل؛كلذةمدقميفةديقعلايتأتوهيفتباثوليصأوهام

.نييسكراملانييدايقلاونيفورعملانييعويشلانمابوروأيفةثادحللنيعادلا

ةئادحلافيرحتةدايزىلعتلمعدقةيعويشلانوكتاذكهو

بهاذملااهيلعهتلخدأيذلاداسفلابناجىلإاناسفاهتدسفأو

دنعيلاربللاىنعلايفيسكراملاىنعملامحقينألواحيبارشماشهنأرهظيو=

نأل:هدنعةيعويشلاةعزنلاتفابتىلإعجريحضاوريوزتوهوء(نمريب)

يفركفينأعيطتسينكيمةيعويشلاةيسكراملانادلبلايفيعويشلايسكراملا

ىلعةردقلاكلميالو؛رکذتةيرحةيأهلنكتملوءايئاہتهتاذلجألوهتاذبوهتاذ

موهفلابةثادحلانومضملمحتةيعويشلانكتلكلذل.اهتضراعموةطلسلادقن

ةفصاهيطعييذلارهقالخألاودئاقعلاىلعاهدرمتانربتعااذإالإيلاربللا

؛داحلإلللةفدارم-اعفضعبلادنعتناكامك? ةئادحلانوكتسذئنيحوءةئادحلا

ميدقلايرشبلاخيراثلايفدحلملككلذبنوكيو؛دیدجرخآءيشاهيفسیلو

ناسنإلاىلعةرماؤمكلذبتلثمدقةيسكراملانوكتكلذبو؛يثيدحتثيدحلاو

.العفثدحاموهو

اذإوءاهتمظنأواهراكفأواهئدابمنمددعيفةثادحللةداضمةيلاربللانأامك

اهزيكرتىلإعجريكلذنإفءاةئادحلاتدلويتلايهتناك

امكةوقلاريوطتوةوقلايهةثادحلاحبصتاذهبوءةوقلاريوطتوةوقلاتاموقمب

كلذلو.اهدعبديدجالوءةقيقحلايههذهوءلصفلااذهةيادبيفانفرع

.(زامرباهنیغروي)بسح!صقانعورشمةثادحلاف»

?1a:صقانعورشمةثادحلا-?Habermasزامرپاھنیغروی)عجار

.Modernité: un projet inachevé?(يام/4٤:ددعع? رصاعملاييرعلاركفلا

۔٤٤:صوینوی
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تزرفأدقةثادحلانوكتاذبوءةدسافلاةدحلملاتايجولويديألاوراكقألاو

!ىتحءاهيلعتضقواهتهوشيتلاةيبلسلارصانعلااهسفنيه

.ةئادحلادعبامىلإلاقتئالابنوبلاطيابوروأيفمويلانوسرادلا

ةئادحلاومدقتلا-

Laمدقتلاوهوةئادحللرخآفدارمكانه Progression?رهظدقو

ةئادعحلاتافيرعتعمهتافیرعتفدارتتوء‹اّضيأرشعنماثلانرقلاىف

نيثحابلادنعهتاغیرعتدصرو0۹«نوتسنارکسیروم»هفرعدقْف.ابیرقت

«نايقاب»نعًالقان«مامألاىلإكرحتلاوهمدقتلايناعمطسبأ:هلوقب

لإماعلااذهنمةلحروهنأبهيفءاجاذهنمحضوأاًنيرعت

ارونمثاًتفاخاحبصأدبيراهنلاب«نوتلم»ههبشو.'يتأيسرخآماع

«هوفرعنيذلانيئحابلانعاًريثكهيناعمفلتالوءاذكهواًعطاس

.ةئادحلايناعمنعمدقتلاملعروطتخيراتاوسردو

هفرعيذلا?(Pءogressismeةيمدقتلا)بهذمرهظمدقتلانمو

علطصمةيمدقتلانأريغ.4ىيقرتلاةسايسبهذم#هئأٻمهضعب

فظوامنإو‹يقرتلاةيلمعيفنآلالإفظويغ؛يسايسيجولويديا

`لكبدسافلارايتلانألءةيجوغاميدلاوريوزتلاوبيرختلاةيلمعيف

ىلإقبسيامك-ةيجيتارتسالاتاحلطصلملااًمئادقبسيءةيبلسلاهرصانع

.ةيقيقحلااهيئاعمواهفادهأدضاهفظويل-ةيجيتارتسالاءايشألالك

ةصالخ

امه(ةيمدقتلاوةيئيدحتلا)نيبهذملانأقبساملكنمنيبتياذكهو

.يبابجإلااهاتعمدسفيوءاهبرخيلةثادحلالخاددلوتيذلايبلسلاركفلا

 

دعباموةثادحلانيبةرصاعملاةيبرغلاةفاقثلاةمزأ:توغدراشتر:مجاري()

١١٤١٤بجر::ةسداسلاةنسلا۳۳ددعلا? ةيلاعلاةيناقثلاةلجملا).ةئادحلا

,(۱۵۹-١۱۳۱نصء۱۹۸۷سرام

-۷۳:ةيسايسلاتاحلطصملا:نوتسئاركعجاري)

-ةتمزأللاةلج)ةئادحلاىلإقيرطلا:ةدايزنعم:دنعىنعملااذهنومضمعجاري()

.٦۲۴۱:صء۱۹۸۷وينوي-يام/٤ددعلا-لوألادلجللا

.١۷:ةيسايسلاتاحلطصملا:نوتسنارك()

٢۳۳



 

نيثحابلانمةعومجممه(ةيمدقتلا)و(ةيثيدحتلا)سسأيذلانأظحاللاو

ةيدوهيلارصانعلانممهلكفءقالخألاوئدابملاودئاقعلانوضفرينيذلا

دضوءةيناسنإلادضةكرحابنأرهظييتلاءةهوبشملاةيدوهيلاهبشلاو

كلتةهوبشمارصانعلاهذهتداقدقو.لدعلاوقحلادضوءريخلا

فرعحتوءةئادحلااببرختلةئادحلامسابةبرخملاوةللضمابهاذملا

نمزلاميدقذنميرشبلاخيراتلايففيرحتلابدوهيلارهتشادقوءاهياعم

ءنآلاىلإةئادحلابرحختةهوبشملابهاذملاهذهلازتامو.نآلاىلإ

ةلغتسمءءانفلاوبارفللاىلإةيرشبلادوقتوءاهيفيناعملافرحتو

.هتاوهشوهتاحومطوهلویموناسنإلاةجاذس

لامعتسابرغلماءاملعضفرةهوبشملاةيفلخلاهذهنمانالطناو

ىفاهسفنةئادحلاىلعاريكاوظفحتولبءةثادحللةينيتاللاتاحلطصلا

نأريغءهبرخيونيدلاددياماهيفنوكينأنماًفوخءةينقتلااهتروص

اذهءردلینعمکهدصروهتظحالمنکمیامنکل.اذجاًردانناکاذه

(تاحلطصمو)تادرفمبةئادحلانومضمنعمهریبعتوههوبشملارطخلا

نعاہباوربعیىتحكلذوءاًّقباسانرشأامكةيبرعةيمالسإلوصأتاذ

اوبنجتیلو‹تايلقعلاوتاينقتلاديدجتلماظنکثيدحتلاوةثادحلا

بهاذملايفةفرحتللائدابلاوةهوبشملادئاقعلايفطوقسلااهلامعتساب

.سانلاىلعةريطخلاةيثيدحتلا

روطتلاوةلالدلا-دادعتسالا-

ىلعلدييركفموهفموحلطصمكءفدادعتسالاةركفترهظ

م١۱۸۳ةنسرئازجللاسنرفلالتحارثإىلعرخآلاتادادعتسالةلثامملا

هومهفيذلايرامعتسالاوزغلاةعيبطبمهيعررةبراغملاساسحإدکؤيام

ذنمدادعتسالاةركفتزربكلذلو.ينيتاليراضحوزغهنأبةيادبلاذنم

عمةهجاومللبهأتلاودشحلا:موهفمنمتروطتوةيادبلا

ةيركسعلاجهانملاوتايلآلاوتاينقتلاديدجتوةعجارملاموهفمىلإءرخألا

تاينقتلاثيدحتيأءديدجتلاوةلماشلاةعجارللاموهفمىلإمثطقف

ةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلا)ةمظنألاوراكفألاوميهافملاوتايلآلاو

م۲و١:نيبامدادعتسالاموهفمرماذكهوء(اهریغوةيفاقثلاو

.ةيساسأراوطأةثالثب

۲۳۳



 

يفميركلانآرقلاهلمعتساءيفآرقينقتحلطصمدادعتسالاو

انومضملانعهبربعوءاهديدبجتوةوقلانعثحبلانومضم

وقنمدعااماتمهلاددماو»:هناحبسلاقفرمألاةفيصيفهلسراو

1هنودنمتركومكولعهللاردعوتومازتر

اکراومککبلآلبسفوکنماترقاتتلف

نيملسملادنعةوقلادادعإنوكيىتح٠:لافتألاةروس]€بوم

ةوقبسحبديدجتلاىلعةلومحموءةهجنمبوجولاىلعةلومحمةقيقح

دنعدادعتسالاودادعإلارایعميهرخألاةوقْفءروصعلالكيفرخآلا

ةيرابجإوءرخآلااذهلةهجاوملايف"”ةلئاملاطوشنمنيملسللا

ىلعةلومحمةميركلاةيآلايفةوقلاموهفمنأامك.ةهجاوملاهذه

موهميفلخدياملكوءتاينقتلالكىلعلدتاهنأدكؤياممءقالطإلا

نمكلذريغويعامتجاوينقتويملعويركفويسايسميظنتنمةوقلا

.ايجذومنوامكحمءانبعمتجملاءانبيفلخدياملك

ةينقتلاوةيملعلانيماضملاىلعلديحلطصمنذإدادعتسالاف

ءاًيلومشاًنومضملمحيوهفءاهريغوةيسايسلاوةيداصتقالاوةيميظتتلاو

۔روطتلاونومضملمحيامك

نيبعارصلاةلكشمنمكلذكوهدادعتسالاحلطصمًاشندقو

نيبعارصلاةلكشمنماهرودبةثادحلاتأشنامكءرفكلاومالسإلا

نموءةدحاوةلكشمنماعمةثادحلاودادعتسالاف.مالسإلاورفكلا

.ةيراضحوءةينقتوءةيركفنيماضمنالمحيامهفكلذلءةباشتمفورظ

ىادعتساةئادحلللاقيفءرخآللاهلقنحصيامهنملكةلوحنأامك

ةهجاوملاراطإيفاعمامهقالطإمتيامدنعاّضوصخءةثادحدادعتساللو

دقو.رخآلاةهجاومدنعةوقلايفةلئامملاقيقحتةرورضنوملسملاءاهقفلاطرتشي()

دضةلثامملاهذهقيقحتنودبداهجلانوضفرياوناكنيذلا)برغلاءاملعدګأ

ىلإاوعدمثنموءاذهةلئامملاطرشىلعاودكأ(ةيامحلالبقرامعتسالا

اوحلأنيذلاىلعةلثمألانمو.دادعتسالااذهنعمجاروصتاومدقوءتادعتسالا

يلعو-نماثلالصفلايفانظحالامك? يئاجللايلاغلا-:ةلئامملاطرشىلع

ء۹/۱۹۱1:اصقتسالايفيرصاتلاو? عساتلالصفلايفاتظحالامك-يلالمسلا

۔مھریغو

٤۲۳



 

لثمپهنأببوعشلادنعلمعوأةسراممبةيألرظنيامدنعوءةيراضحلا

ءاملعدجنءاهروطتودادعتسالانومضملةقيقحلاهذهنماًنالطئاو

عيمجتلاوؤّيهتلاودشحلاةركفنمدادعتسالاموهفمنوروطيبرغل

تومضملمحيديدجموهفمىلإوزغللةيركسعلاةهجاوملادصقبلئاهلا

ديدبتوءةديجلاتاعانصلاءاشنإوءتاينقتلاوتايلألاديدجتنمةئادحلا

.اذكهويسايسلاءانبلاوةلودللةماعلالكايهلا

(دادعتسالا)ةدرفملمعتسانملوأيلوستلايلعخيشلانأرهظيو

يفءاجامكاعملماشلاريوطتلاوديدجتلاودشحلاموهفمب

اودعتستملنإمكتإفءةلفغلانسونممکسفنآاوظقيأف»:ةريهشلاهترابع

رئازجللاسنرفلالتحارثإىلعكلذو.ددصبمکلمهف

.م١۱۸۳ةنس

e)ت)يدودركلاام ۸eY?دقفءاةمغلافشكاليف

ةيسايسنيماسشممةيبرحلاتاينقتلاودشحلايٺهلمعتسا

نومضملااذهيفوطورشنعملكتامدنعاّضأةيداصتقاو

امكةيظيفحلاةعيبلاطورشيفيقارعلا.دمحأخيشلاهلمعتسااّضيأيلومشلا

.يلاتلالصفلايفانظحال

اًفدارمحبصأىتحءةثادحللةيقيقحةيرظنىلإدادعتسالاروطتمث

رسفدقوعمقم»هباتكيفيئاجللايلاغلادنعطبضلابةئادحلل

لصفلايفانظحالامكءثيدحتلادادعتسالاموهفماهاطعأوماظنلاةركف

هيفغاصيذلاروطتلايلومشلانومضملاسفنونإمث.رشعيناثلا

.«ركتبلاكلماجات»هباتكيفقالفلاكلذكهيفاهغاصءهتيرظنيئاجللا

نمةلمجيهو).ةيرجحةعبط.۸ةمزلم:طيسبلاباوا:يلوستلايلع()

اسنرفلالتحارثإماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسلامامأءاقلأباطخ

.(رئازجلل

ىلعتحماظنلابرحنأنايبيفةمغلافشك:يدودركلارداقلادبعنبدمحم(٤۲)

شيجلابقلعتلالصفلاعجارهلوحليصفتلاديزلو.ةيرجحةعبط.ةّمألاهله

.يلاتلالصفلادعب

۳۵



 

..لوقنلایهتنمهتلحرو«ةناعتسالاةيانعهیاتکيفيلالمسلارو

7لصفلايفلیصفتپكلذائفرعامكاهيرنةاشنلهضرع

ةيآاهيلعموقتيتلاةثادحلانيناوقرينزيلعرسفو.ةحورطألاهذهنم

موهفميفةرصاعملانيئاوقةميركلاةيآلاهذهنمفشتكيل«دادعتسالا

نمةيعرشلااهتقيقحسسؤينألواحدقو.دادعتسالاةيآوءدادعتسالا

.مالسإلايفعيرشتلليساسألاولوألاردصملاوهيذلاءميركلانآرقلا

جردتيةميظعةيراضحةدرفم(دادعتسالا)حلطصمنأنيبتياذكهو

صاخلايركسعلانومضملالمحتثيح:ةلالدلاولمحلايقانومضم

ىلعةيلومشلاةعجارملليرييغتلانومضملالمحتامكقّيهتلاودشحلاب

)حلا...ةيركسعلاوةيركفلاوةيداصتقالاوةيسايسلا)تايوتسملاميمج

.اقحةوقلادادعتسالاوههرابتعابءابجذومناًيوقانيظنتەمى

ةيديلقتلاةلالدلانميفدادعتسالانومضمجردتيكلذك

عملقتنتةرصاعمةدرفمدادعتسالانأحضويامةيثيدحتلاةلالدلاىلإ

۔طبضلابةدرفملئمروطتعماهموهفمروطتيو

امكءمالسإلاروهظللوألارصعلاعاضرألرصاعمنومضمدادعتسالاف

‹نيرشعلانرقلايفنهارلارصعلاعاضوألرصاعمنومضموه

2ةدرفمدادعتسالاف.اذکھوةلبقملاروصعلاولبقلارصعلاعاضوألو

.روصملاكلتيفةوقلانيناوقوروصعلاريغتعماهنومضم

رفءاللثمرشعنماثلانرقلاعاضوألرصاعمنومضمةثئادحلا

روطتلاللصواملكفءةلبقملاروصعلاعاضوألمث?r«نيرشعلانرقلا

امىلعلدتتحبصأمثءةئادحلاهيلعلدتتناكيالنرقلايف

لبقتسلايفروطتلاهيلإلصيامىلعلدتسو؛مويلاروطتلاهيلإلصو

.هروطتبةروطتموءرصعلاكرعحتعمةكرحتمةدرفمدادعتسالاف.اذكهو

(ةيجولويديأو)ةيركفةقيقحيفةئادحلانعدادعتسالادرفنيو

ريخلاوةوقلاىلعالإلديالهنأوهو.ةيريصموءڭقيقدوءةماه

رشوفعضاهيفءايشأىلعلدتدقيتلاةثادحلاسكعءحالصلاو

حلاصلاوقالخألاوئدابلابرمألاقلعتيامدنعاًضوصخ؛ءداسفو

دادعتسالالصفنياذكهو.اهريغوةيسايسلاتايطعملاضعبوةيداصتقالا

٦۳+



 

‹ةميظعةيراضحةدرفمدادعتسالانأحضويام«تاييلسلايفةثادحلانع

يفالإمهاستالوءلدعلاوريخلاوقلةوقلانومضمالإامئاديدؤتال

يدؤتالاهنكلوءةقاربةيراضحةدرفمةئادحلاامنيب.ةمظعلاودوعصلا

يفاًمئادمهاستالوءلدعلاوريخلاوحلاوءةوقلانومضماّئاد

ءملظلاورشلاولطابلاوفعضلانومضماًنايحأيدؤتلب.دوعصلا

.مويلاملاعلاعاضوأهدكؤتامكءرايجنالاوطوبهلايفمهاستدقكلذلو

ذخأدقففادعتساثيدحتلاوءانيدحتواًديدجتدادعتسالامادامكلذلو

اوفظووءةئادحلالدبدادعتسالاحلطصم-نوزومرايتخاب-ءاملعلا

ةوقلانومضميدؤيدادعتسالاموهفمرابتعابهدحودادعتسالاحلطصم

هباتيفيعووةقدبيناميلسلاهرسفاموهوءةملكللثيدحلاموهفلاب

نومضموهيذلاةئادحلاحلطصمفيظوتاوبنجتوء؟برعملاناسللا»

.اقباسانرشأامكفيرحتلابنوحشمهنكلوءاضيأيجولويديا

فقوماىلعطبضلابلديدادعتسالاحلطصمنأىلإةفاضالاب

ةراضحلاوةيمالسإلاةمألليلاسرلانومضملاىلعوءحوضوبيراضحلا

ةراضحلاوةيمالسإلاةمألاوملسلاةايحلىنعمىلعلديوءةيمالسإلا

يرححلطصموهنحلطصمنعةرابعدادعتسالاف.ةيمالسإلا

فيثحلانيدلانإا:يناميلسلالوقي.ةملكلللماشلايراضحلاموهفلاب

نأثيحبءقحلاىلإةوعدلاو«تاحوتفلاوبلغلابلطديحولاهساسأ

ةيبرحةّمَأنمهنألءفدادعتسامتأىلعنوكينأببيملسمناسنإلك

مولعلاناقتاوتالآلاعارتخاىلإممألاعيمجقبستنأاهيلعنيعتي

مادختساوةسدنهلاكءةيضايرلانونفلانماهمزلياميفرحبتلاوءةيركسعلا

هلوقاذهلاندشریكلذريغولاقثألارجوءابرهكلاوراخبلاوءاوهلا

للاطايرووفنياائمهلادو:لئاقنملج

ههمل31ههولرهونمرومُوندهاوع71تو

ةروسس]4توظفالرش2رکغلاليسبونکنیا

يرححلطصماهسفنيهةئادحلانأانفرعدقو:لافنألا

موهفملماشلالماكلاهقالطإيفينيتاللا«كلذكادقو

5۹٠.0:بوعملاناسللا(۲)

Y۷



 

يرحلاعارصلانموةملكلللماشلايراضحلاموهفمابيبرح

ساتلانألءنولاعلاالإاهلقعيالةقيقحلاهذهنكلوءقئادحلاتأشن

ءةئادحلاةيلاكشإتزرفأيتلاةيغيراتلاتايطعملاوفورظلافرعتالةماع

رظنتامنإوءةثادحلاابفظوتيتلاتايفلخلاولئاسولاوتاينقتلاو

هتايفلخوءةيجولويديألاهتايطعلرظنتالوءراعشللةيمضهلاتايطعملل

لالخنمائفرعامكء؛ضماغنومضموموهفمةئادحلانأللءةيسايسلا

.ةفلاسلاهتافيرعت

يراضحلاموهفمابنايبرحناحلطصمةثادحلاودادعتسالافءاًمومعو

ةثادحلاو.ةيمالسإلاةراضحلافقوملثميةئادحلادادعتسالافءةملكلل

نومضمامهليبرحلانومضملاو.ةينيتاللاةراضحلافقوملثميدادعتسالا

اليركسعلافقوملااذهناكنإوءةرورضلاباًيركسعسيلوء؛يراضح

اموهوءةيراضحلابرحللمسحلالبءاّمساحسيلهنأالإءايئابتطقسي

مالسإلاةوقبئاوجوءاهيفهفعضبناوجفرعيورخآلاهفرحي

ىلعيطغيليركسمعلالاجملايفهقوفتىلعصرحيهلعجاممءاهيف

سسسأيبرحلاموهفملااذهنم.ةحضاوةقيقحهذهو

اوفظووءةنادحلادادعتسالالوحمهتيرظنةيامحلالبقبوغماءاملع

دوصقملاوهنومضمنمهيلعلدي?uلدبدادعتسالاحلطصم

تومضملاهرابتعابءةثادحلاحلطصماوبنجتامك.طبضلابهودصقيذلا

نوكياذكهو.برغملليراضمحلاوزغلايفرامعتسالاهفظويذلايبرحلا

اًيبرحاقوملثميهسفلوهءاملعلافرطنمدادعتسالاحلطصمفيظوت

لثميهسفنوهناكيذلاءةئادحلاحلطصلرامعتسالافيظوتدض

:(دادعتسالاةيعجرمو)دادعتسالاةيلمعدحضرامعتسالادنعايبرح

مالسإلاوزغلاًيبرحًالامعتساةثادحلاةينيتاللاةيبوروألالودلالمعتستو

مويلااونتلتنيذلانيملسلاوبرعلانأامك.مويلاىلإةيمالسإلاةراضحلاو

ةيمالسإلاةراضحلاوةيبرعلاةغللاومالسإلادضايبرحافيظوتةئادحلانوفظوي

عاطل(ةثادحلاوفالعخالاةرماغم)عوضرم:لاثلاليبسىلعظحال.اًنومع

ء٤۱۸:نص.۱۹۸۷ءاتش440ددع? رصاعملايرعلاركفلاةلج)يدغفص

-٤:ص.۱۹۸۷فيرخ١٤ددعلاو.۱۷-٤:ص.۱۹۸۷فيص7٤ددعلاو

اذهريغوروكذللاعجرللاءةثادحلاوثارتلا:يروخلاسلوب:كلذكو.(۸

.هتراضحومالسإلادضاًبيرغاًنيظوتةثادحلاهتفظوثيحبءريثك

۳۳۸



 

.يبرحفقوملقألاىلعوأءةيبرحةيلمعهسفنوهتاحلطصملاهجاوتف

دادعتسالاتافدارم

ءاملعلااهفظويتلادادعتسالاتافدارملوُأ(ماظنلا)حلطصملثمي

ايكرتنمينقتحلطصمكهداريتسامتهنأرهظيو.ثيدحتلاىلعةلالدلل

يئقتلالامعتسالايفيمسرحلطصمكرهظدقونرقلايف

يفةمغلافشکا۱هباتکناونعهيلعلدیامك«يدودركلادنعثيدحتلل

-لمعتسانملوأيدودرکلاف.اةمألاهذهىلعٌقحماظنلابرحنأ

ىلعلدتهذهةظفللاو.ثيدحتلاىلعلدتةينقتةملكك(ماظنلا)حلطصم

نمهتاموقمو«شيحلاميظنتبةصاخيهف.طقفيركسعلاعاطقلاثيدحت

رهظدقو.اهريغولاتقلاوبيردتلاتاينقتو.يركسعلاداتعلاثيدحت

شيجلايلسيإةكرعمرثإيرغملالامعتسالايف(ماظنلا)حلطصم

روكذملاةمغلافشك»يدودركلافلأامدنعم٤٤۱۸ةئساهيفيبرغلا

حلطصمةلالدريسفتدرودقو.ماشهنبنُمحرلادبعىلوملاناطلسلل

ىلعشیلابيترتوا:هلعلاقثیحهسفن...ةمغلافشك»يفماظنلا

برحةروصنعهثيدحلالخكلذوىمسملاوهةفصلاهذه

رثإةلودلليمسرلالامعتسالايف(ماظنلا)حلطصملخدمث.فصلا

ىلوملاناطلسلاةلاسريفءاجدقف.ةرشابميدودركلافرطنمهفيظرت

نوقلاةياهنذنمًالوأشيلاثيدحتيفركفدقايكرتيفيلاعلابالاناكدقل(۷)

نمشرعلانعثلاثلاميلسيحندقوءرشععساتلانرقلاعلطمورشعنماثلا

يفددقناکيلعدمحمنکلوءكلذببسبم۸٠ةنسةيراشكنالافرط

هذاماظتلاحلطصمنأرهظيو.ةيبوروألاةقيرطلاىلعيرصملاشيجلاميظنت

.تاميظنتلاحلطصمنمدهوسبتقانوکيدقو.رصمنمةبراغللا

رييغتبةرادإلاومكحلاةادأىلعتلخدأيتلاتاحالصإلايهتاميظنتلاو

كديجملادبعناطلسلادهععلطمذتمةينامثعلاةلودلايفاهديدبجتونيناوقلا

(EAT A۳۹)?ةنسيساسألانوناقلاوم١١۱۸ةنس(نويامهطخ)اهمهأو

AV4?.بوغمالامعتسانعةرخأتمتءاج(تاميظنتلا)نآرهظياذكهو

هسبتقابرغملانأدكؤيام«تاميظتتللقباسماظنلاحلطصمفءماظنلاحلطصل

.رصميفيلعدمحمنم

.اهدعبامو١۵1ط.ةيمالسإلابوعشلاخیرات:ناملکوربعجارب

:ةمغلافشك(۲)

۲۳۹



 

تحتلحارمىلعتروطتوءلعفذركتأشندادعتسالاةركفف«حوضوب

:يهوءوزغلاطغض

اهيفتأشندقو(م٤٤۱۸)يلسیإةكرعمدعبامةلحرم-١-٤

ةعجارلنومضمكطبضلابوءةيادبلايفينقتنومضمكدادعتسالاةركف

.ريغالةيركسعحلاةمواقملاةيوقتوقيثعلايركسمعلاماظنلا

روطتيساهيفو(م۱۸۲۰)ناوطتبرحدعبامةلحرمو-٤۲

ةيرظتحبصيوءةركفلاىوتسمزواجتيلةعرسبعستيودادعتسالانومضم

ةيساسألاءاتُبو«يراضحلاماظنلاتاموقمةعجارميفةيقيقح

ةيلالاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيركسعلاةيثبلااهيفامب«صوصخلاب

ديكأتلاوثيدحتلانيبعمجلاةدعاقىلعتسسأت.اهريغو

امامقباطتيلكشبهتماركةنايصوناسنإلاقوقحوةينوناقلاةسرامملاىلع

ثيدحتلاطغضىلعلديامم«ثيدعحلاةلودلاماظتلةرصاعملاةروصلامم

۱.ةلحرملاهذهيفدادعتسالاةيرظنىلعهريثأتو

روطتتساهيفو(متاوتطوقسدعبامةلحرمو-۴_٤

فاشتكايفةيرظنلبءطقفةيثيدحتتسيلةيرظنىلإدادعتسالاةيرظن

فاشتكايأءميركلانآرقلالالخنمةوقلاوروطتلاوثيدحتلالوصأ

ئدابمىلعموقي«(ةينيتاللا)ةيلاربللاثيدحتلاةيرظنللثاممليدب

امامهجاوت(ثيدحتلاوروطتلا-ةوقلا-ةيلاسرلا):ةئالثةيجولويديا

ةوقلا? ةعفتملا:يهوةيلاربللاةيرظنلايفةسمخلاةيجولويديألائدابلا

اذکهو.(ةنميهلا-يرصتعلاعارصلا-ثيدحتلاوروطتلا-ةوقلاراکتحاو

فادهألايفةيلاربللاةيرظنلاعئدابمعمدادعتسالاةيرظنعئدابمفلتخت

ىلعيأ/ملاعلاةملسأل)ةيلاسرلاةركقلاىلعموقتلوألاف؛دصاقلاو

يأ)ةتميهلاوعارصلاوةعفنلاةركفىلعموقتةيناثلاو.(ةيمالسإلاةيلاعلا

ةمدخساسأىلعاهيةينيتاللاةيلاعلاةركفترولبتدقو(رامعتسالاىلع

.اپتدابإوتاراضحلاءاوتحالجهنك(ةنميهلا-ءاقبلا)ةيلاربللافادحألا

دادعتسالاةيرظنلوصأ٠آ

ةيرظنكءرصاعملاديدحجلااهموهفمبدادعتسالاةيرظنتئاكدقل

ركفللةيعجرملالوصألايفةدوجومءروطتلايف(ةيخيراتو)ةيركف

۸



 

هتابثرهظثيحيماظتلاركسمعلااذهو»:هلوقنُمحرلادبع

دبعنبدمحميديسناطلسللةلاسريفءاجامك....همادقإو

ةحلصمللماظنلاعجيفانذخأالانإفدعبو:هلوقنمحرلا

`%2...ةيعتلا

عمقم»هباتيف(ماظنلا)حلطصميئاجللايلاغلالمعتسامث

يديسناطلسلارمأب)اضيأشيحجلاثيدحتلوحهعضويذلا۲...ةرفكلا

۹٥)ةتسناوطتةكرعميفيرغملاشيلامازهنارثإ(نممحرلادبعنبدمحم

eA?يركسعلاماظنلاتاينقتلهريسفتباذهيئاجللادرفلادقو

.ليصفتبرشعيناثلالصفلايفكلذانضرعامكاًريسفت

شيلاتاينقتثيدحتنعهثيدحدنعكلذكيلالمسلاهلمعتساو

ثيدحتنعهثيدحلالخيرصانلاكلذكو.ءانٹتسانودہاهلكهبتکيف

تفظوثيدحتلتضوعتيتلارداصماوقاروألالكو.شيحلا

لصفلايفاتفرعامكثيدحتلاىلعلدتةينقتةملككماظنلاحلطصم

ةقدارلاتادرفللانم(ماظنلا)ةملكوكتاذكهو? شيجلابقلعا

ةنوحشلملاتادرفملانمو.شيحجلاثيدحتلصااموهفللابدادعتسالل

تادرفملانميهو‹(تاينقتلابصاخ)يئقتموهفمكةئادحلانومضمب

نومضمتحتلخدي(ابراضح)اًيجولويديأاًنومضملمحتوءاّضيأةيبرحلا

طمنكهتلالديفةئادحلانومضمتعحتوءفقومكهتلالدىفدادعتسالا

ةميدقلاةيركفلاتارايتخاللةداضمةثئيدحةيركفتارايتخالعموقيينقت

.ةثادحلادادعتسالانومضمتحتلخدتيهفء(ةيضاملا)

ريغءدادعتسالاتافدارمنمكلذك(حالصإلا)حلطصمربتعيو

.برغمللهوزغيفةفاثكبحلطصللااذهفظويذلاوهرامعتسالانأ

لصاتقوبرغمانيبراوحلاوتاضوافملايفةرملوألرهظهنأرهظيو

ءةيكرمجلابئارضلاماظنحالصإةلكشماوحرطنيذلاءةيبوروألالودلا

ءايناطيربوبرغملانيبم١۱۸۵يتيقافتادقعىلإىدأيذلاراوحلاوهو

مث.ةيبرغملائناوملليكرمجلاماظنلالوحةيبوروألالودلاوبرغملانيبو

.٥/۸۱۸۳:فاعتالا۳٦۱۲ناضمر٦يفخرۇمينامحرریهظ(۲۹)

ء۱/۹١٠١١٠١:اصقتسالا:يفةيدمحلملاةيكلملاةلاسرلاتدرو()

Ye



 

قرطلاعاطقلماعٹیدعحتلعلديلءهدعباموديردمرمثؤميفروطت

ديربلالاحميفةثيدحلاةزهجألالاخدإوءةرادإلاوءيلالاماظنلاو

ٹیحكلذریغوشياوةطرشلاو‹ةيكلساللاوةيكلسلاتالصاوملاو

ةيبوروألاوةيبرغملافارطألاقفتتيتلاةينقتلاةملكلاوهحالصأإلاحبصأ

يذلابيترتلاعورشمناكو؛ثيدحتلاىلعةلالدلايفىلع

ماظنلانمبئارضلاماظنرييغتبقلعتلاوبرغملاىلعايئاطيربهتحرتقا

دكأتو؛حالصإمساتحتعضودقءيعضولاماظنلاىلإيعرشلا

ثيدحتلاىلعةلالدللىرخأةرمخسارلكشبةملكلاهذهلامعتسا

ةنساينابسإبةيبرغملاةلأسملالوحدقعيذلاتاريزخلارمتؤملالخ

يذلاءحالصإلاحلطصمةرشعثالثلالودلاهيفتفظووء۹٨

عورشمتلسرأفء؛سابتلانودبيثيدحتنومضمكبوغاهبتبلاط

.حالصإلاةملكيفًالومحمبرغمللةئادحلا

دقنلانيببرغللاءاملعدنعاذهحالصإلاحلطصمددرتكلذلو

ماظنلاحالصإضراةيهبلاللحل"هباتکيفدمحميفرشلاف:ريسفتلاو

وهلبء"”حالصإموهفمهيلعقدصيالهنأدكأوء(بيترتلا)يبيرضلا

ديعسنبهللادبعوءدارمميركلادبعو«ربينزيلعلواحامنيب.داسفإ

مسابتاحورطأاومدقينأةيروتسدلامهعيراشميفاي

.رايهتالابابسأنمهذاقنإوءبرغملاثيدحتل

هتلالديفينعيوهويمالسإحلطصمنذإحالصإلاف

لعفيئعيامك.ديدجلکشىلعهئانبةداعإو؛داسفللضرعتامميمرت

دقو."راضوهامداعبإو؛عفانوهامةماقإو؛حلاصوهاملك

هلالخنممدقتلهذهةيرغملاوةماهلاهيناعملةيبوروألالودلاهتراتخا

.۳۷۱-۳۷۰طوطخ? ةيهبلاللحلاعجاري()

ةبراغملاوءةيبوروألالودلافرطنمةئادحلالعةلالدلايفهفيظوتوةرثكب

.كلذيفمهوعبتنيذلا

:ينونلادنع«نييروتسدلاامهيعورشميفةرثكبامهدنعحلطصلملااذهدرتعجار

.اهدعبامو۸/۲٨٤:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم

ثيحبيعشانديسهللايبنناسلىلعءاجامكميركلانآرقلايفهتلالدلاًعبت

.[۸۸:دوهةروس]هوبالإيبرقابرتللامالإديرني:لاق

٢٤۲



 

اهتأىعاهنولبقيوءحالصإللامساتحتةبراغملل? وزغك-ةثادحلا

ءةمألاحلاصمةمدخاهتمفدهلاناكولًالعفحالصإيهوءحالصإ

اهنمديفتسييتلاتازيهجتلاولئاسولاقلخوهناكيقيقحلافدهلانكل

ىلعهدصاقمققحوءاهنمهذوفنزکریواهتطساوبلغلغتیوء«رامعتسالا

ءريغالوزغلالئاسوثيدحتينعيكاذنآحالصإلاناككلذل.اهساسأ

ةرملوألركذدقفءاهنمتحنامو(ثيدحتلاوةئادحلا)حلطصمامأ

اهلخدأيتةثيدحلاتاعرتخملانعملكتامدنعماستبالابحاصدع

هنمتذخأيتلاتاعرتخملايهوهمکحلالخرصليلعدمحم

۔“اهفصويفةليوطتاحفص

نعباوحلا»هامسهلثحبيفيسوسلايلعيلالمسلااهرکذمث

:لاقثیحفالیبسيفدابأكلامهللاقنمينسلانالوم

ثدحأبرحثدحاملكلب؛بورحلانمداتعملامففي2

ءثيدحتلاىتعمب(ثدحأوثاح)ةملكةرملوأللمعتساف..

هباثكيفقالفلاراشأكلذك.صوصخلابةيركسعلاتاينقتلاثيدحتو

ةمدخيفناكاذإةثئدحتسلملارومألازاوج»ىلإ«...كللاجاه»

.ثيدحتلانمءةثيدحلا:ةئدحتسلابدصقيو

درطتسيل«ةيلعلارخافملا»هباتكيفيئاجللامالسلادبعلخدتامك

ةبيهلاوةوقلاققحتيتلارومألاثيدحتبوجوىلعاهيفدكأتامولعمىلإ

لوقدنعروجنللامامإللجهنملاحرشيفو»:لاقفةدئافلاققتوةمظعلاو

:نكلءةعدبتاثدحملاو:هحورشم

بكرمةَمُمَعذَقهليلدامبدني

1:هصثام

بدلادعاوقهتلوانتاموهوءهيلإبودتمعدبلانمثلاثلا»

ىلع«رمألاةالووةاضقلاوروصةماقإوءحيوارتلاةالصكءهتلدأو

حلاصملاودصاقملانأببسبهللالوسرباحصأهيلعناكامفالخ

.اهدعبامو٠:طوطخ_ماشهنباةلودنعماستيالا:عجاري()

.١٠:طرطخ?.. .نسحلاانالومنعباوجلا:يسوسلايلالمسلايلع()

.۸٥:طوطغ...ركتملاكلماجات:قالفلا

Y٢?



 

يفسانلاناكوءساتلاسوفنيفةالولاةمظعبالإلصعحتالةيعرشلا

نومظعيالرخآنرقثدحونرقلاكلذبهذوء(...)ةباحصلانمز

كلذلف(...)حلاصملالصحتيكروصلاميخفتنيعتيفء«روصلابالإ

يفتبجوامبروءاًميدقنكتملتاسایسوفراخزدیدیىلإنوجاتجي
ضع

دكؤتةيعرشاًماكحأصنلااذهيف«رخافملاابحاصمدقياذكهو

يفديدجتلابتاثدحتسملاحرشدقوعدبلاذاختابوجوىلع

ىهثيدحتلابابسأف.ةحلصملاهبلصحتاممهريغويسايسلالاجملا

عدبلانمناكولوءبلمعلابجيحلاصملاققحياملكف؛حلاصلا

لکضفررایعميهةدسفلاوءثيدحتلارايعميهةحلصللاف.ةمرحملا

ساسأىلعموقينأبجيبرغملاءاملعدنعثيدحتلافاذكهو.ءيش

نباراشأامكءةدسفلاوةحلصلماوهةيئاقتنالارايعموءةيئاقتنالا

.ةئادحلاعمهفالخودادعتسالانومضميفاًقباسانفرعامكوءجرعألا

اهفظويتلادادعتسالاتافدارمنموهف(ديدجتلا)حلطصمامأ

لبقهرخافملاابحاصهركذدقو.ةثادحلاموهفمىلعةلالدلايفءاملعلا

نکتلتاسایسوفراخزدیدجتىلإنوجاتحيكلذلف»:هلوقدنعليلق

.اًبيرقتهنمباتكوليالو.اضيأةئادحلانومضمنعهباًربعم«اًميدق

هيفوعديفيرشثيدحلةصالخوهديدجتلاحلطصمنآواًضوصخ

نإ:هيفءاجثيحءنرقلكدعبنيدلاديدبتىلإمالسلاهيلعلوسرلا

ديدجتلاف«اهنيداهلددجينمةنسةئاملكسأرىلعةمألاهذهلثعبيهللا

ءدادعتسالاموهفمبديدجتلانكل:مالسإلادعاوقنمةدعاقوأديمنْذِإ

ءفاسفلايفببسيامالةوقلاققحياملاخدإوديدبجتساسأىلعيأ

(Ae o
. ?اييرقت

 

.۲۳۳-٢۲۳:ةيلعلارخافلا(۷)

حرشو؛هقيقحتوهرداصمنمثيدعحااذهجيرختبيواضرقلاروتكدلاماقدقل()

نم:ناونعتحتهعضواّصاخابيكهلصصخثيحهيفديدجتلاةلالدوهيناعم

.١1۹4ىاضيبلارادلا? ةفرعملاراد.ةدشارةوحصلجأ
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ءدادعتسالاتادرفمنمدرفمك(عادبإلا)حلطصملمعتساامك

(عادبإلا)ةيرظنلهضرعلالخيلداتلاميهاربإدنعصوصخابدرودقو

بحاصدنعدروو.لصفلااذهيفليلقدعبركذنسامكروطتلايأ

‹مىهريغوازيجولافاحتإلايفيلاكدلادمحمدنعدروامكءءرخافللا»

.ثيدحتلالولدمهوطعأثيح

دادعتسالاتادرقمنمدرفمك(راكتبالا)حلطصمكلذكاوفظوو

كلماجات»هباتکناونعنماضيأقالفلاهفظودقو؛ثيدحتلاو

اذههباتكةحورطأيفهذهراكتبالاةيرظنمدقثيح

يفهبشت«ثيدحتلاودادعتساللةيلومشةيرظنلكشيفاهضرعو

دادعتسالالوح«ةرفكلاعمقم»هباتكيفيئاجللايلاغلاةيرظناهتيلومش

ثيدحتلوحعبارلادمحمناطلسللباوجنعةرابعاعمناباتكلاو.اضيأ

تزيمتدقو.ناوطتبرحرثإءاملعلاكلذنعلأسامدنعءشيجلا

ةيداصتقالاوةيسايسلالوصألاىلعهزيكرتبقالفلادنعراكتبالاةيرظن

ةيقطنمةموظنللوصأكًاهميدقتوءاهريغوةيلاملاوةينارمعلاوةيركسعلاو

لوصألاتضرعتاهلوصأنملصألطعتاذإثيحبءتادعتساللةمزالتم

ثأنيبتياذكهو.مازهجنالاوفعضللدالبلاتضرعتوءداسفللىرخألا

ماظنلةيقطنملاةيطرشلالوصألابلمعلامارتحااهبدصقيءراكتبالاةيرظن

.ةئيدحلايأةركتبملاةلودلا

دبعدنعثيدحتلاوديدجتلاىتعمبراكتبالاحلطصمدروامك

ناسللا#هباتكيفجرعألانبادنعوءيروتسدلاهعورشميفدارمميركلا

دبعناطلسلارصعلهلوانتدعبصوصخلاب«خڂيراتلاةدبزاو«برمعملا

ماظنوحمالمضعبهيفضرعتسااًصاخالصفصصخثيحءظيفحلا

ةرصاعملانيئاوق

هفظودقو.(عارتخالا)حلطصمكلذكدادعتسالاتادرفمنم

ةيرظنضرعيفاًيساسأاًردصمسماخلابابلايفاذهقالفلاباعكاندمتعادقل(۳۹)

.دادعتسالالوحءاملعلا

ةدبز:عجاري-اهليصحتيفممألاسفانتوةديدجلاةايحلالئاسويقةرظن:هامس

.اهدعبامو۲:طوطخ? خيرامشلاةرهزوخيراتلا

Y٤?



 

رکڈيففةينسلاةردلا»هباتکيفنومحرنباهثظواہک.رصمبيعانصت

ٹیدحت۳نسحلاناطلسلاةلواحمنعهمالكلالخ*هةينحلاةلودل

نعهثيدحةبسانمبهركذدقو.رطانقلاضعبةماقإوتاعانصلاضع

فظوامك.عيبرلامأيداوىلعروكذملاناطلسلااهعضويتلاةرطنقلا

ءاملعلااهبربعيتلادادعتسالاتافدارمنموهفنعمهٹیدح

.ثيدحتلانع

تادرفمنمدرفمك(يقرتلا)حلطصمكلذكءاملعلافظوامك

تاينقتلاثيدحتىنعمبطقفثيدحتلاتادرفمنمدرفمکمٹ«دادعتسال

ءاذجاليلقحلطصلملااذهدرودقو.ةيتايحةرورضكتاعاطقلاوةزهجألار

ءةايحلاثيدحتيناعمنعهثيدحلالخجرعألانباالإهرګذیملثیح

اذهروطتمثنايب»باتكيفيتيغلبلادهأهيلإراشأو

هبنوتعفاهيدحتويملانساحمنعلاتةظفلكرهظوحلطصت

لوصأ»:هامسوةثادحلاةيرظنلوحهغاصيذلاماهلاهثحبيحيبصلادم"

موهفمكيقرتلاةيرظنالعفهيفضرعثيح۳ىقيقلايقرتلابابس

.دادعتسالاةدرفملالخاهاتضرعامكءةئادحلادادعتسالاةيرظنلفدارم

ةئادحلانيبةيراغملادنعميهافملاطالتخابسحأيحيبصلادمحأنأرهظيو

سائلاهبتنيىتح«يقيقحلايقرتلابابسأهيفحرشيلهثحبمدقف«يقرتلاو

نْذِإثحبلاف.ةئادحلاموهفمقيرطنعمهيلإبرستتدقيتلادسافلاى

دقتناكيتلا«ةيوضوفلااهيناعملكبةثادحلايناعمءاهتيراضحفتقوم

ءتقولاسفنيفريذحتوهيجوتوهف.يبرغملاعمتجملايففلغلغتتتذخ

ٹیدحاموهفلابةيمالسإلاةراضحلايفيقرتلانيماضمنعريبعتوهامك

.هسفنتفولايففيثيدحتلاو

.اهلبتیرخأتاحفصيفو۱:طوطخ(

١١٠:طوطح? .ةراجتلاماقمنمطحينميفةراسخلانايب:يتيغلبلادمحأ((٠

.تاكيشلاوةيكنبلاقاروألانعهثيدحلالخ

هثحببديعسنبديعسروتكدلاهقحلأمث.ةيرجحلاةعبطلابعبطو١۱۹۱ةنسهفلأ((٠

ء۱۹۹۲ءاتشلالخردصيذلاو؛ثيدحتلاوداهتجالا:هامسيذلا

to



 

يذلااًبيرقتةيمدقتلاومدقتلاحلطصمللفدارميقرتلاحلطصمو

فلظوكلذلءنيرشعلانرقلاعلطمويضاملانرقلاةياهنذنماًريثكرهتشا

تذخأيتلامدقتلاىلعهبدريليقرتلاحلطصميحيبصلا

يحيبصلالعجاممءنرقلااذهعلطميفةيعويشلادوعصةيادبعمرشتنت

.طقف(يقرتلا)لدي(يقيقحلايقرتلا)حلطصمىلعحلي

.7
هیت

فقومةعيبطناحرشيهتافدارمودادعتسالاحلطصمانليبتاذكهو

ءةيادبلاذنماهوبعوتسافيكو؛ثيدحتلاوةثادحلانمبوغماءاملع

نولواجيمهلعجاعءتقولاسفنيفوزغوةوقةثادحلانأاوكردأثيح

ةيسانملاتادرفملانولمعتسيوءوزغوهاموةوقوهامنيبزييمتلا

ةيمالسأإإلالوصألاتاذتادرفملالامعتسابنوكسمتيوءةوقلاسابتقال

رابتعابءاهطالتخايفنوبيستيوأءرومألامهيلعطلتختالىتحةيبرعلا

.ةراضحبقلعتتةلكشملا

دادعتساللاةركفروطت

يفةبراغملاابمدطصاةئادحلانألصفلااذهةيادبيفانفرعدقل

تاميظنتوتاينقتبزيمتييركسعموجهكمهيلإتلقتناوءةكرعملاناديم

`اومهفوءيركسعلاناديلايفةبراغملااهيلعفرعتةثادحلافءةصاخ

جئاتنفءيناديملاءاقللااذهنعتبترتيتلاجئاتتلالالخنماهتيمهأ

ملفءةثادحلاةقيقحنعةبراغملاهاقلتيذلاباطخلاوهيركسعلاناديملا

ءةيداصتقالاوأةيفاقثلاوأةيعامتجالاتاريغتملالالخنمةئادحلااومهفي

ةسردملاقيرطنعوأءتايرظنلاوبتكلالالخنماهيلعاوفرعتيو

رهاظمونادياربعمهيلإتلقتناامنإوءلمعلاوربتخملاو

ةيراغملااهتمىقلتيتلارداصملايههذه.رحبلاوربلايفةيبرحلاتاينقتلا

ابوروأنعاًبيرقتءيشلكنولهجياوناكثيحءةرملوألةثادحلاةقيقح

ابوروأنامغرو«ابوروأباوبأىلعاننأمغرهيفریستيذلاروطتلاو

لبقيأءيداليلارشعسماخلانرقلاعلطمذنمانبارتنماًءازجألتحت

مكلذمغروءنينرقنمرثكأبثيدحلارصمعلايفابوروألخدتنأ

روطتلااذهةروطخوءةوقلايفاهروطتوءةينقتلااهتالوحتىلعفرعتن



 

ةينقتلااهعالوحتبهنمانتبطاخو«يركسعلاناديايفانتأجافىتحانيلع

ىلعنوكيسروطتلااذهنأبانترعشأوءاًبيرغاًروطتةوقلايفاهروطتو

.ملاعلايفءافعضلالكباسحوانباسح

يذلاديدهتلاوابوروأابانتأجافيتلاةأجافملاهذهنماًنالطناو

ةينقت(ةرورضك)ةئادحلادادعتسالاةركفترهظءاههاجتهبرعشنانحبصأ

ىتلاطورشلايهاموءققحتتنأبجيفيكامأ.طقفةيركسع

.ةفرعلايهتسيلةرورضلانأتنيبيتلاةلكشملايهكلتف«اهبلطتت

قحماظنلابرحنأيفةمغلافشكاهباتکيفيدودرکلالواحامدنعو

موهفلابةينقتلاةرورضلاهذهلهروصتةرملوألحرشينأهةَمألاهذهىلع

يطعتيتلاةيملعلاةموظنملانيناوقضرعيفاًماَملشفءةملكللثيدحلا

طورشلا)ةيكيتسيجوللاوأةيناسنإلاهتمظنألكيفاًقيدحاًيركسعاًزاهج

نبانعتامولعملقنبىفتكاوةيعانصلاوةيكيناكيلاوةيملعلا

هباشامورفلاوركلابرحوءفصلابرحلوحيشوطرطلاونودلخ

نودنکلوءائیشلوقنالواحهنأهتءارقدلعروعشلاعم9ل

.تويلوصألالوقيامكءهيطعيالءيشلادقافنألكلذميطتسينأ

يفىئاجللايلاغلادنعتافصلاوتاذلابةلضعملاهذهترركتو

يفيلالمسلادنعوهركتيملاكلملاجات»يفقالفلادنعو«ةرفكلاعمقم»

علطمىلإكلذكتلظوءاهريغوأ«لوقنلاىهتنم»وأةناعتسالاةيانع»

نأعمءاحيحصاّيملعالحاهلحىلعةردقلانودءنيرشعلانرقلا

صخشينألواح-يلاتلالصفلايفظحالنسامك-يقارعلادمحأخيشلا

.حيحصلااهروصتنماماهاج

ءطقفيركسعلاناديلانمانيلإتلقتناالةئادحلانأنيبتياذكهو

كلذلوءةيعامتجاوةيركفةروثبادبيملعكاهفرعنملواهانفرع

اذهحرشينأنود«ثيدحتلاىلإةوعدةرورضلاهذهنعريبعتلالثم

اذكهو.اًيقيقحاًيملعاهيلعموقييتلاهتايلآللحيوأ«ثيدحتلا

نودءيركسعلاعاطقلايفثيدحتلاىلإةوعدوةرورضكتأدب

.لوقنامدكأتتلشيابقلعتلالصفلالالخةمغلافشكداومسرهفلمأت(٤)

Y۷



 

هذهليملعروصتالوءةرورضلاهذهىنعمليقيقحمهفكانهنوكينا

.ةنادحللةوعدلا

نوکتتتذخأ‹تادیدېتورخآلابكاكتحالاةدايزوةاناعملاعممث

ةرورضنماقالطتانيبتتولکشبحضتتوةركف

6*ىقرشللاموهفمبسحاهللوأساسأكململا لاملاةرورضوأى

‹يلالمسلاموهفمبسحةثيدحلاةيجولنكتلاةينبلامايقلرخآساسأك

للحوةيملعةركفكاهضرعنملوأناكوقالفلاو

ءتدلوتفيكوءاهتدلويتلاةيدقعلاوةيسفنلاوةيغيراتلافورظلا

اتقرعامكيناميلسلاجرعألانيأ:وهاهيلعتماقيتلاةيملعلاطورشلاو

.«ةحررطألاهذهنمريخألالصفلايفليصفتبهانضرعوكلذ

ميركلادبعوربينزيلعاًيقيقحاًروصتامتايلآواهترکفروصتامك

ىلإم٤٤۱۸ةنسيلسیإبرحرثإةوعدوةرورضكاهروهظنيبامو.دارم

:اذهنيرشعلانرقلانملوألادقعلايفةحيحصةيملعةركفكاهضرع

انرثعدقو.برغملاءاملعدنعروطتلابهذميفاًبالقناتقلخدقتناك

بيييذلابالقنالااذههيفضرعيميهاربإخيشللماهصنىلع

ةئادحلاةركفتروطتاذكهو.ءاملعلادنعروطتلابهذميفثدحينأ

ثرقلانميناثلافصتلالالخحصألاىلعوأ؛نرقفصنفرظيف

ىلإفروطتلايفبهذمىلإةوعدوةرورض:نمبرغمابرشععساتلا

قيرطنعبرغلاهاجتةيبوروألالودلاهيعدتيذلاحالصإلانأيفرشملاربتعا

هياشاموفارغلتلاوراطقلالاخدإىلإهعفدوءهلةحلسألاوضورقلااهميدقت

هلدیرتتناكولءطقفهيفلغلختللةصرفلاقلخوهعادخلةروانمكلذ

مولعلاهئاتبآميلعتويداوبلاوندمايفسوادلاءانپىلعهتدعاسلالعحالصإللا

.لعقدالبلاحالصإنمنكمتياهبيتلا

:طوطخ? ةيهيلاللحلا:يفرشملاعجار

نأهبدكؤيل؛ةنوعملاوفيظوتلامكحيفةناعتسالاةيانع:هباتكيلالمسلافلأ

ةيبرحتاعانصةماقإلجأنمةيعرلاىلعةيفاضإبئارضكلاومألافیظوت

قافلادكأامك.ةلسرملاحلاصملانموهوءةيساسأةرورضربتعيمظنمشيجو

ههنمعياولابابلايفانفرعامبسحةلأسلاهذهامهيباتكيفيئاحللا

اسرلا

YEA



 

امبسح«يبلسلاويباجيإلااهموهفمبةثادحللةحيحصةيملعةركف

اهروصتوءةرورضكاهريثأتناكاذإو-انرشأامك-جرعألانبأهضرع

لالخنم(ةديقعوأ)بهذمكتسسأتفيكفءةحضاوةلأسمةوكفك

.؟روكذملايلداتلاليلحت

ةثادحلاوروطتلاادبمجیرخت

ماًرومغماصناطابرلامالعأمجارتيفطابتغالاباتكنمضتي

دمحأهيقفلااهيفىتفتساةلزاننعةرابعوهوءنآلاىلإدحأهيلإتفتلي

ميهارب|خيشلاهذاتسأ-يطابرلاسوسجمساقنبا

عدبأناكمإلايفسيل»:يلازغلالوقنع١۱۴۱-۱۲

.اهلاًمساحالحهيطعينأهنمبلطو«ناكاع

تاريغتلابقلعتتعاضوأكذه(عادبإلا)ةلكشمنأرهظيو

تايلقعلاوتاينقتلاىوتسمىلعماعلااهدهشيحبصأيتلاتابالقنالاو

ةجيتنءةريثمةلكشمتحبصأدق(...دئاقعلاوبهاذملاوراكفألايأ)

تايدحتلاوءةفاثكوةعرسببرغملاىلعةيبوروألاةثادحلاموجهديازت

ةيسايسلاوةيدالاتاينبلااهبتبيصأيتلاةعزعزلاوءاهتقلخيتلا

ةجيتن؛سانلاسوفنيفديدشبعركلذنمنوكتف

ةّمأللةيراضحلاةيمالسإلاةيوهلاقحلتدقيتلابقاوعلانمفوخلا

ةيسفنتابارطضادلوام«قلقلاوكوكشلاتديازتو«برغللبةيمالسإلا

هحرطيذلاءاتفتسالاو.ةيسايسوةيعامتجاوةيدامىرخأوءةيركفو

ىلعفرعتلاو«تابارطضالاهذهللحنعثحبةلواحموهسوسج

نمفقاوملاوتاروصتلاوميهافملاحيحصتوةعجارمهبمتيءيملعنوناق

.تالوحتلاهذه

يتلايلازغلاةركفلاًذجبرطضمهنأهلاؤسيفسوسجنيبدقل

.اهدعپامو۲:طوطغ? طابرلامالعأمجارتيفطابتغالا«يفهتمجرتعجارت

٢٤۲٢٠۲:طوطخ? روكذملاطابتغالا«يفهتمجرتعجارت(۸)

ةراضمحلاةمسسائلاىلع:اصقتسالا:يفيرصانلالوقي

.اةيمجعألا

۹٤۲



 

ءيجمهنلاقيطتلاويركملاروصتلايفةبئاعتدظاهتكلويمالسألا

اهعاضوألكنةيىدلاوةيركسعلاىسبلاتاىوكمںیہلعامتللاغورشمو

دومجعمثيحبهيعامتجالاوةيسايسلاوةيجولونكتلاوةيملعلا

ءدومجاباهسفنيهدادعتسالاةركفتبيصأءنمزلاربعيمالسإلاركفلا

يفهترورضوثيدحتلاطغضويرامعتسالاوغلااهرجفیتح

ةهجاوملاودادعتسالا

ةيركفةيرظنكدادعتسالاًةيرظنتأشنءطغضلااذهتحتاذكهو

ىنعمبءةيئايحإلاةركفلاىلعموقتدادعتسالاةيرظنف.(يركفلاويملعلا

يفةيرظنسيلويفةيرظندادعتسالافثيدحتلاليصأت

داضموهونومضملمحيدادعتسالافمثنموةثادحلا

ةئادحلا,ںومضم

ةركفةيمهأفق::انلعجيالايفتالوحتنمدلویوهدّلوامو

خيراتلاروطتوءامرمعخيراتلاروطتيفعارصلاطغضو‹عارصلا

دمتحنوءاًضوصخةسوردملاةرتفلايفبرغمءاملعدنعيخيراتلاوکفلاو

ةحورطالاهذهيفثحبللاعوضومروطتلاوعاوصلانيبةقالعلاهذه

ناونعتعتهانغص

دادعتسالاةيرظن)

ةيامحلالبقبرغملاءاملعدنعثيدحتلاباطخيف

)ع١١٤۱۷۱۸۳۰/۳۴۳۹۱۳نم)

ةيفلخكءاقبلانومضمنيبةيلدجةقالعىلعموقينذإعوضوللاف

يفةيعرشةرورضكنزاوتلاوةلئامملانومضمو‹يراضحلاوزغلايف

.دادعتسالا

عوضولارايتخابابسأ-ب

:ةيلاتلابابسأللعوضوملااذهىلعيرايتخاقودقو

يغيراتلاثخبلايفةيعوضومةيصوصخبريمتيهئأل_

.ةيلاتلاالاايصخشت

ثادحألابقلعتيالواياضقلابقلعتيعوضومهنإ-

۹



 

هذبتمتهايتلارداصملانمةعومجمعجارهنأوءروكذملالوقلااهل

يف(ه۱۲۲۹ت)ناريكنببيطلاوءزيربإلابحاص:لشمةلوقلا

خيشلاهلقيذلاريسفتلاو‹يواحطلاباوجونيعملادشرملاىلعهحرش

هذهيفيرصحلاسوردبعلاهخيشنع(ه۹٠۲٠ت)ةدوسنبيدواتلا

ةلالدنيبةضقاتتلاةقالعلاهلحضويوهعنقياماهلكاهيفدبيملو

هخيشىلإمدقتكلذلءعقاولايفيرجياموةروكذلاةلوقلا

ريسفتلبقيوأءةيضقلايفرداصملاهذهباحصأريسفتلبقيله:هلأسي

يفکيويفشيهخویشنمصاخباوجىلعلصحلهوءطقفمهضعب

يصخشصاخباوجهلوأ«سبلنماهياموةلوقلالولدممهفيف

.مساحباوجپهدمینأحاحإبهنمبلطيمث؟اهيف

:حاتتفالاةبطخدعبهلاؤسيفسوسجدمحأسابعلاوبألوقي

املاطةلأسمنعباوحجلا:راقتفالاوللذتلافكأبيديسنمبلطن»

اهتملصحنملفاہبابعرایتيفتحہسوءركفتلاعفنامواهيفتركفت

ييأمالسإلاةجحمامإللبسنام:يهو«فدصىلعالولبىلع

.«ناكامعدبأناكمإلايفسيلا:هلوقنميلازغلادماح

دقتناهتيأرفزيربإلابحاصةلأسمايفهلاقامتصحفتدقف

روکذملاهٻضقنام-يديس? لهف.ةورعاهيلعهقاسباوجلك

يفمكلوأ؟اهضعبةبوجألاكلتنماوضرتو«هوملستةلدألانم

امتوضرتوأ؟اًباوجمكخويشتاداسنعمتلقعوأ؟باوجةلأسلا

هحوشيفناريكنببيطلايديسنيققحللاةمتاخةمالعلاهبباجأ

يفيواحطلاةمالعلاهبباجأامنوضوتوأةدارإلاثحبميفدشرملل

تأ? يلازغلايأ? هدارم:لاقهنإفءاهريغودئاقعلايفهفلأيذلاهباتك

ءهجولااذهىلعماعلادوجوبقلعتاليلزأملعوهيذلاريدقلاملع

وهوءالهجملعلابالقنامزلالإو؛لمکآوهامىلععقينأعنتما

:(ناكاممعدبأناكمإلايفسيل):هلوقنمهبانضخامىنعمف.لاحم

يلعنبدمحمنبكرابمنبدمحأ؛هبحاصلنیعوبطمنیءزجيفباتک:يزيربإلا)0(

هيقعجم١۵٠1۹۱۷-١۹٠٠)يساملجسلايطمللاكرايمنبا

٢٠٠-٠/٠٠۲:يلكرزللمالعألا? غابدلادوعسمنبزيزعلادبعهخيشلاًمالك

Yo



 

الف«هجولااذهلعهدوجوبميدقلاملعلاقلعتىلإرظنلابعادبإلايفت

امىلعةردقلافوقولعادبإلايفنهانعمسيلوءهريغبةردقلاقلعتنكمي

مالکضعببدودرموهو.زجعللامزلتسمهنوکلءەتلاحتسالدجو

۔إلابحاص

نعهتسرهفيفةدوسنبيدواتلاخيشلاانالومهلقنامنوضرتوأ

ناکدقوهبدهعلالوطلهلقو؛يرصحلاسوردبعلافراعلاهځیش

.؟هیضئريانباحصأضعب

هانمنیرادلاريخنمهغلبوللاهزعأانالوملضفتیلفلابو

هلامبءهمقسوهلهجءادنمهيفشيامہفيعضلاليختملااذهىلعهاجرو

بهايغيفهبءاضتسياًردبانالوميقبيهللاوقيقحتنمةلأسملايف

«مالکللماتخلاوهنوكيىتحقيقحتلاجوأيفهمالکیقریو«مالظلا

.نيمآ

٢۲يفقيقحتلاةوالحهللاهقاذأسوسجمساقنبدمحأهبتكو

?aAماعنممارادرفلابجر

فورظهنمنيبتتىتحء؛هصنبلاؤسلااذهلقناندمعتاذكه

.عوضوملابةقلعتملاتامولعملالکرهظتو:‹تاسبالملاحضتتوةلكشللا

فورظلاوءلاؤسلااذهسوسجاهيفراثأيتلافورظلاانلمأتاذإو

نببيطلاخيشلافرطنماهسفنةيضقلاهذيمامتهالااهيفعقويتلا

اهتراثإدجنءهريغوةدوسنبيدواتلاخيشلالثمهيرصاعموأناريك

تانوكمراجقناةجيتنماعلااهدهشيناكيتلاةيبرغلاتابالقناللاًرصاعم

.اهتايطعموةئادحلا

ایناطیربيفةيعانصلاةروشلافورظلاهذهيفترجفتادقف

ةروثلاترجغفناامكءةيلامشلااکیرمأوابوروآيفعستتتذخأوءاسنوفو

اهلكشذخأتلةيزاوجربلاتالوحتلاترجفنناوءاسنرفبةيسايسلاوةيركفلا

تلقتناوءةيداصتقالابهاذمااهعمتريغتوءديدحجلايعانصلايلامسأرلا

ةيلاربللاةيكيسالكلاةسردملادهعىلإةيطارقويزيفلاةسردملادهعنم

.٢٥۲٢٥۲:طاتفالا()

Ya



 

تورجفناكلذك.*"”ديدجلايلامسآرلايلاربللاماظنلاتسسأيتلاةديدجلا

ةيملعلاوةيسايسلاوةيركفلاتاراجفنالاهذهعمةيرامعتسالاةكرحلا

يفةيرامعتسالاةيبوروألالودلاتقلطناوءةيعانصلاوةيداصتقالاو

ةكرحلاهذهللوألافدهلايمالسإلاماعلاحبصأوءديدشسفانت

ةنسرصمىلعنويلوباٺموجهلالخنمنيبتامكءةديدحجلاةيرامعتسالا

ةملسملاةينامثعلاةلودلاىلعةيربلاوةيرحبلاتاموجهلافيثكتوء۱۹

هذهمامآءایناطیربواسنرففرطنموأسورلافرطنم

ةيرحبلاتاموجهلازيكرتبناجىلإءاهنمةماهءازجأعاطتقاوتاموجهلا

مثءرشععساتلانرقلانملوألادوقعلالالخبرغلاورئازحلاىلع

برغملازجعوءم١۸۳٠ةنسيسنرفلالالتحالاتحتاًيئاهعرئازحلاطوقس

بآ٤۱)موييلسيإيفيسنرفلاشيحجلامامأهمازهنامثاهذاقنإنع

يهو-اينابسإمامأهمازبنادعباباتهفعضوهزجعدكأتو.(م٤

١١٩۱۸-۹٥ةنسناوطتبرحكراعميف"ةيبوروأةوقفعضأ

ةيباهولاةكرعلادضىلعدمحماهراثأىتلاةجضلابئاجىلإاذه

طوغضلاديازتببسبعاضوألاراجفناةلاحاهرودبيهتلثميتلا

يتلاءادصألاوءيمالسإلاماعلانععافدلانعةينامثعلاةقالخلازجعو

ىلعرصميفىلعدمحماهلخدأىتلاةثيدحلاتاروطتلالوحترشتنا

ةحاطأللاهتلواحوةينامثعلاةفالخلازجعهضفرو.تاعانصلاوشيجلا

تناكيذلالشفلاوهو«ثيدحتلامامأديلقتلالشفكلذباًدكؤمءا

دمحمويناغفالاةكرحوءةيناتسكابلادئهلايف“"ةديدحجلاةلزتعملاةكرح

لهف.يركفلاىوتسملاىلعهززعتلترهظدقمهريغويبكاوكلاوهدبع

ثادحأضعيىلعاهانعضويتلاقيلاعتلاضعببروطتلااذهلحيضوتكانه()

.كانهعجارتلف«باتكلااذهنمريخألالصفلا

ةوقلايفاسنرفنمريثكبفعضأاينابسإنأاًديجنوفرعيبرغملاءاملعناكدقو

ضفريذلاهباوجيفيقارعلادحأخيشلادنعاحىغاوكلذءاجامكءروطتلاو

نملوألامسقلاناوطتخيراتيفكلذعجار.اينابسإىلإةريعدلاءاطعإهيف

.١١٠:سماخلادلجملا

ب١/٠۲۷:يمالسإلاملاعلارضاح:نالسرأبيكشوبورثول:اهنععجاري

٢۷
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زيزعتيفيلاتلابلخديلهو؟برغلاىلإةثادحلاهتقلخيذلالازلزلا

.؟ديلقتلاهاجتثيدحتلا

ةلوقمزوربنأحوضوبنيبتيثيحءكلذيفكشننأنكميال

فرطنماهلولدمةعجارمءرشععساتلانرقلاعلطميفيلازغلا

طغضلاعفادبناكناريكنببيطلاخيشلاوةدوسنبيدواتلاخيشلا

۔اهريغورصموايكرتيفعاضوألاهبترجفوءةئادحلاهتقلخيذلا

ىلعرشععساتلانرقلانمريخألادقعلايفديدجنماهزوربامأ

ىلإطبضلابدوعيفءليوأتلاوةعجارمللاهحرطوءيلداتلاوسوسجدي

ةولايفف.لوألاطغضلاىوتسمزواجاًفينعاًموجهةثادحلاموجه

اًموجهناكةريخألاةرلايفنكلوءديدهتوطغضنعةرابعناكلوألا

قوفتةنلعم«برغمالخادةينيئاللاةيرامعتسالاةكرحلاهيفتلغلغتاًقينع

ةيارةعفارو.ةيمالسإلاةعماحجلابوعشىلعةينيتاللاةعماجلابوعش

عزعزتاهلعجامموزغلاراعشاهنمتلعجيتلاةثادحلا

نمكلذلبقاهيلعتلاوتيتلاتامدصلادعبةقلغلاةيبرغملاةينهذلا

سنوتطوقسوءناوطتويلسيإةكرعميفلشفلاورئازحجلالالتحاءارج

قيرطنعةمهمحئارشسوفنيفيوروألاذوفنلالغلغتو

نمةيسايسلاوةيركسعلاوةيداصتقالاتاعاطقلاةباصإوءةيلصتقلاةيامحلا

ةقيقحلاهذهيرصانلادكؤي.يوروألالغلغتلاوموجهلااذهءارج

:لوقيف

ليجلالاوحأتنيابدقهيفنحنيذلاليجلااذهلاوحأنأملعاو»

؛ساكعنالاةياغهيفسانلادئاوعتسكعئاوءنيابتلاةياغهلبقيذلا

العيمجيففرحلانماهريغوةراجتلالهأراوطأتبلقئاو

پببسلاو.(...)؛مهتاقفنرثاسيفالو«مهراعسأيفالومهککسيف

ءسانللابوروألالهأنممهريغوجنرفألاةسيالمكلذيفمظعألا

مهلاوحأتبلغفءةيمالسإلاقافآلايفمهراشتناومهلمهتطلاخمةرثكو

ةبذجاهيلإهتبذجوءليجلادئاوعىلعمهدئاوعو

و۲۰۷/۹-۲۰۸:اصقتسالا()
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يلداتلاميهاربإهذاتسألهلاؤسمدقامدنعسوسجنأنيبتياذكهو

ةعومجمبارثأتمناک:هتريحنمهيفشيةلأسملايفاًمساحلحهنمبلطي

جراخوبرغملابةئادحللةييراتلاوةيفرظلاتايطعماوتاريغتملانم

ىلعةثيدحلاهتايطعموةديدجلاهتاريغتملكبريثأتلااذهلمعدقوءبرغللا

ءيلازغلاةلوقمهيلعلدتيتلاةدسافلاةيئاهنلاوةينوكسلالولدمةعزعز

۔اهداسفنعتفشکو

ةلاصألانيبعماجلايعوسوملاركفملاوهو-يلداتلاخيشلانأرهظيو

ام«سوسجهذيملتلةيرطضلملاةيفلخلاةقدبفرعيناك-

ءةيبالقنالاهفورظلوءةيديلقتلاهتيعضولاًيتاومايفاشاًباوجهلمدقيهلعج

ىلعنيهاربلاوةلدألاهلدشحيوقةرابعلالولدمجراخىلإهلقنيملف

ءهتمكحوهتدارإوهللارمأبوللاكلميفثدعيوثدحيذلاروطتلا

مهفيیتحنملولدملخادهرصحلب

ريفاةنكمملاتايلالاعيمجهيلعضرعاذكهوءةيجراخلاتاريغشلا

ةيلقععماهبسانتل«تاذلابةيناسللاةلآلاراتخامثةلوقملولدم

بلق¿نمهنكميذلايجهنملاويملعلاحاتفلااألوسوسج

نأحيحصتبكلذنمجرخيل؛يلازغلاةرابعلةيونعملاوةيظفللاةينبلا

فقوتوىلإلصودقنوكينأنكميالملاعللينابرلاعادبإلا

ريستيهوءفقوتتمعادبإلاةكرحلبءةيعادبإلاهتاريغتمتئكسو

ىلاعتاهلديريامكديازتتوءقلطملاهملعوهتمكحوهتدارإوىلاعتهتردقب

ةيظفللاةينبلاماظنبلقينأةيناسللاةلآلابيلداتلانكمتكلذبو.ريستنأ

هذيملتةينهذكلذكبلقيوححصيوءةجيتتلاباهموهفمبلقيوءةلوقلل

نمهجرخيوءرييغتوديدبجتنمثدحيامعماًمجسنمهلعجيو«سوسج

هعاتق]نماًمالطنإءةيروطتلاوةيكرحلاىلإ(ةيئاهنلاوأ)ةيفقوتلاوةينوكسلا

ءاشينأالإفقوتينلوءنآلاىلإفقوتيملينابرنوناق(عادبإلا)نأب

:يلاتلالكشلاىلعراصتخابيلداتلاخيشلاباوجلوصفضوعتستو.هللا

 

امسحتافلةدعبمجعمعضولواحدقوء«تاغلةدعنسحييلداتلاناكدقل

.هتجرتيفءاج

طابتغالاكلذكو.٢٤۳۲-۳۲۱/۱:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:ينوللا

.ةقباسلاةظحالملايفهيلإانرشأامك
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قعةركلمهذهيلازغلاخيشلاةلاقمنأ"”يلداتلاخيشلاحرصي

هريغوجالاكةيفوصلانميلازغلانأىريهمهتيالىتحو

:يداعريغمالکهنمردصیفءةيلاعفناتاریغتولاوحألهرودبضروعتي

ركتماهرهاظتالاقمهنعردصتاّملطمناسنإلانأنولوقيو...»

يفليقامكهركنألهسفنعجاروهلثاقلاحلدبتولثيحبءاعرش

:مالسلاهيلعفسويهللايبننعةياكحفسويةروسيفىلاعتهلوق

هرهاظنإفء[١١1:فسويةروس]4تحللینوامميقو

نعًالضفرئاغصلانمءايبنألاةمصعنمديحوتلادعاوقلفلاغ

الإةبحلايفام:(...)جالحلالوقنمردصامكوء(...)رئابكلا

شا

اهليوأتبجييلازغلاةلاقمنأيلداتلاىريكلذنماًقالطناو

ءفيرشلاثيدحلاوميركلانآرقلايفهباشتلامكحٰىطعتو«ةرورضلاب

ءةيبرعلاةغللادعاوقاهيلعٰىربجتنوءامعاجإاهرهاظنعاهفرصبجياذل

نألماكلابقئاللاو...»:لوقيف.ديحوتلاكةيعرشلامولعلادعاوقو

‹يلازغلاكءايلوألاوءاملعلارباكأنمناكنإهلئاقيفولوقلايفرظني

ىلعهیرجينأوألقعرکنميأرلايدابيفهرهاظمالکهنمردصو

(...)اًغامجِإهرهاظنعهفرصيف‹ٹيدحلاوتآرقلايفهباشتملامکح

ءديحوتلاكةيعرشلامولعلادعاوقىلعمثءالوأةيبرعلادعاوقىلعهيرجيو

.°«ەحيحصتتيفهتياغدهتجيو

ةغللاىلعيلازغلاةلاقمضرعثيحءطبضلابيلداتلاهلعفاماذهو

ابتادرفمبرعأف«يليلحتلابارعإلاماظناهيلعطقسأف«ساسألابةيبرعلا

لاحلااذهوءلاحللايفاناًيضامًالعف(سيل)لعجوءىرخأدعبةدحاو

لاحيفنبماقالوءيلازغلاهيلعناكيذلاءانفلالاحوهءافنيذلا

ميفثلاطقسالو‹تابثإلالإيفنلانم(سیل)ینعمبلقنااذهءان

١11-٢٥۲:طابتغالاطوطخيفهتمجرترخآبيلداتلاخيشلاباوجدجوي(۷)

.اذجةديفمهيفةملكلكنأمغر.طقفعوضوملامهيامانههنمفطتقنو

ء۸٥:قباسلاردصملا()

.۲۵4:قباسلاردصملا()
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اذهلعل»:يلداتلالوقي.يفنمريغانكممواًّنباثعادبإلاحبصأءةرابعلا

يفسيل:لاحلايفلاقفئانةلاحيفيلازغلانمردصمالكلا

نوکیءلاحلاكلتريغيفنأهنممهفيو?.e.)ناكامعديأناكمإلا

.عدبأيف

/ءيلقعلا:ةئالثلاهماسقأبناكمإلااذهنأبيلخاتلافاضأمث

.ةلوقلايفدراولاناكمإلاموهفمىلعقيطنيءيعرشلا1يداعلا

:هلوقبةرابعلاتادرفملهبارعإعبات

مهدجوأءقلخلاهللاعدبأوعدبنم«ليضفتمسا:عدبأوا

ةدايزلاوةكراشملاىلعلديليضفتلامساو.قباسلاثمنعلمهقلخو

.عادبإلايلاوتيأءعادبإلايفةدايزلاىلعلدييأ.«لعفلالصأىلع

؛لعفلالصأوهوديقلاىلعطلسم:-سيليأ-يفنلالهو»

.«اًغمامهيلعوأءةدايزلاوهوديقملاىلعوأ

قلعتي:امو#

ینعمبنوکیوءاًصقانواًماتنوکیفءناعمنيبكرتشم:ناكو»

:(ناک)وأء[4۳:دوهةروس]4َنقْرَنُمَلَأنمتاككیلاعتهلوقكءراص

.ادارلابملعأهللا؟نامزلانع

وأزئاجفذحاهبنوكيدقةرابعلانأبءيلداتلالوقيمث

ةلالدنأامك»:اخضومفیضيو.اهرخآواهطسروُاهلوأيفامإ

ةلأسملاهذهوريغوأوتاوت1الإنيقيلاديفتالةيلقنلاظافلألا

0ا

هيفبولطلالب؛هيفكشلانكميالةينابرةلأسمنذإعادبإلاف

.قباسلاردصملا()

.٢٠٠٦۲:قباسلاردصلا()

Ya



 

اهيفكوكشمولبءةدسافيلازغلاةرابعنوكتاذهبوءنيقيلاوعطقلا

امكءلوقعملاةقفاومىلإجاتحتيهن‹لقنلانماہنأل‹يلداتلالوقبسح

الةينيقيةقيقحعادبإلاوءةلطابيهفكلذيو«هريغورتاوتلاىلإجاتحت

ءةغللاملعحیتافمقیرطنعيلداتلاخيشلاعاطتسااذكهو.اهيفكش

يأ(ليدعتلاوحرحجلا)ملعوءيفوصلانافرعلاملعوءيلقعلاقطنلاو

وثؤتتناكيتلاةدسافلاةيركفلابساورلايفنينأيمالسأإلادقنلاملع

دحأهذيملتةديقعححصينأوءءاملعلانمماهددعلوقعىلع

تاريغتملاتناكيذلا«‹ينابرلاعادبإلالوحهرصاعنموسوسج

.هفاصوأوهحعالمضعبىلعلدتةرصاعملاةايحللةيثيدحتلا

ةصالخ

يفناهبدارأهنأوءةتباثيلازغلاخيشلاةرابعنأانضرفولىتحو

لكبنوكللقلطلاعادبإلاوهماعلانأرابتعابماعلايفنالصاخلا

هناحبسقحلاعادبإوهوصاخلاو.هدصقيملاذهوءهطيحموهرصانع

مامُک:هناحبساهيفلاقىتحماظنونيدكمالسإلل

4هابونموركشلانعتوهتتَوفورتملابايترت

هذهلولدمنماالطنايلازغلاهدصقيذلاوهو[١١1:نارمعلآ

ميركلانآرقلااهعنصةنأنسحأنأىلعًالعفلدتيتلاءةميركلاةيآلا

ةمألاويلاتلابمالسإلانوكيوءةيمالسإلاةمألايهةّيوبنلاةنسلاو

يتلاةيلاسرلاتافصاوملارابتعابهللاهعدبينأنكميامعدبأةيمالسإلا

اذإف.(هللابناميإلاو-ركتملانعيهنلاو-فورعلابرمألا)يهواهبزيمتت

نأدصقي-ةميركلاةيآلاهذهلولدمنماًنالطتا-يلازغلانأبائلق

ماظنونيدكءامسلانمهبلزنتيذلايفآرقلاهنومضميفمالسأإلا

؛كسافدوصقموهفءهللاهعدبينأنكمياموهوءلزنتامعدبأوه

لديناكاذإ(ناكاممعدبأناكمإلايفسيل)يلازغلاريبعتاًمئادلظيو

ىلعرداقلچوزعهللانأل«حيحصريغاًدسافاًريبعتءكلعفكلذىلع

ةيمالسإلاةمألانمعدبأونيدلااذهنمعدبأوهامءاشولوءءاشيام

هيبتلرانككادققاووننك.هعدبألينآرقلااهتومضميفةيلاسرلا

«فحمنیشیکلعنرتایمصالورعمرقر

يمالسألانيدلااذهنوکینإءاشهناحبسهنکلو:دوهةروس]
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يتلاطباوضلاو)لزنتللاامنومسفميفةيمالسإلاةألاويمالسإلاماظنلاو

يوبنلادهعلايفهيلعتلكشتيذلااهعضويفوء(اهيلعنوكتنأببي

ءاش:(كلذدعبهيلإتلآيذلافرحتملااهعضويفال)«يدشارلاو

.ةمايقلامويىلإهسسؤياملضفأوءهعدبيامرخآكلذنوكينأهئاحبس

ةئيشلاف.ةردقلابيأناكمإلابتسيلوةقلعتمنذإةلأسلاف

تجرخأيتلاةيمالسإلاةّمألاومالسإلانوكينأتءاشيتلايهةّينابرلا

نيدريخ:ميركلانآرقلااباهفصويتلاتافصاولابةيلاسرةمأكساتل

لكشتتوءنامزلاروديسو.ةمايقلامويىلإسانللتجرخأةمأريخو

لوأهيلعتلكشتيذلاينآرقلانومضملاساسأىلعةيمالسإلاةنألا

تجرخأةّمأريخالعفاهنأبرشبلكلسوسحملاسومللابرهظتوءةرم

.ساتل

نمسوسجهذيملتجرينأيلداتلاخيشلاعاطتسادقفاًمومعو

اًغلطتمهلعجيوءعقاوللهردصحتفيو«ةينوكسلاوبارطضالاوضقانتلا

يفريطيوهوناستإلادهاشوشاعدقهلعلو.نسحأوبرغأوهاملإ

هقلخيفهللو».ءوضلاةعرسيفىرخألإةراقنملصتيو«ءاوهلا

.هللاهحرنودلخنبالاقامك.(نوؤش
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م

ةيراضَحلااوماي

اجڈوہنبرملا

الارجلا

ثيدحتلاباطخ

دادعتسالاةيرظنلىربكلالوصألايف



 

.خيرأتللةلثمملاةيديلقتلا(ةيجولونوركلا)ةيغيراتلا

بلغيةدامىلعاهتيعجرميفدمتعتاهحرطييتلااياضقلانإ
وهفتافصلاهذهلو...اًمومعيركفلاوأيهقفلاباطخلاةغيصاهيلع

اًبلاَغنوفوختينيخرؤملالعجاممءةيفاضإتاردقوةنيعمتاينقتبلطتي

ميدقتباوفتكاهاياضقضعيلوانتاولواحنيذلایتحو؛هماحشقانم

نمالاهليعجرملاصنلاجراخنماهنعةيدقتوأةيفصوتاظحالم

.هلوانتوهتڌاميفايدجعوضوملااذهربتعياذهلو.هلخاد

ةمزأبةقلعتملاةلكشملاساسألثميعوضوملااذهنأل۲-ب

يرغماعمتجملليراضحلاريصملابقلعتتةلكشمكءثيدحتلاوروطتلا

رصنعلا:اهيفلخادتيةمزأيهوءامومعةيمالسألاةمالاواًصوصخ

ىعامتجالا؛ينقتلاويركفلا«يداصتقالاويسايسلا«يبهذماويلقعلا

هذهلوصأةساردراطإيفلخديعوضوملااذهةساردنإو.يفاقثلاو

ةياهتلايفيهيتلاوءاهيفةمزألارصانغصيخشتةلواحوءةلكشلا

`.يراضحلاانطوقسواندوجوانفلختبابسأصيخشتلةلواحم

ضرفي(...دادعتسالاةيرظن)عوضوملااذهةساردنأل۳۔ب

يرامعتسالاينيتاللاوزغلانيبوهنيبةيلدحجلاةقالعلايفثحبلاةرورضلاب

نداقدقوءهتعيبطووزغلااذهماظنصيخشتةلواعو«برغمللرصاعلا

ريسفتليجهنمراطإفاشتكاىلإًالعفةيلدحجلاةقالعلاهذهيفثحبلا

يفةيجهنمةيرظنهدامتعانكميءديدحلايوروألارامعتسالاةرهاظ

اننكميناتلابوءرصاعملايوروألايرامعتسالاوزغلليراضحلاريسفتلا

ىلإبارتقالانماهلديدجريسفتعضووةيلدحلاةقالعلاهذهيفُثحبلا

اممهأنمكلذوءرخآلامهفوانتاذمهفيفاناوتسمرّوطو

.عوضوملااذهبمامتهالاىلإانعفد

ظفحةلواحمىلإكلذكعوضوملااذهبانمامتهاعجرپ-۔٤ب

باطخمهفنأل؛ةيملعلاةيعوضوملاةنايصلهبةقلعتلارومألانمةعومجي

ءىرخأةيصصختتالهؤمبلطتيناكةسوردملاةلحرملايفءاملعلا

ناكاذهنممهألاونمهدنعيركفلاماظنلانيئاوقوطباوضبةفرعمو

بهاذللطضنمدرجتلاىلعموقياحييحصاّيملعاقومبلطتي
لماعتلاوء؛عوضوملابةقئاللاريغجهانلاتاريثأتنمررحتلاوةدروتسملا
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كلاثل)بابلا

دادعتساللةينقتلالوصألا

.ةلئامملاوليصاتلانيي



 



 

عباسلالصفلا

حلصلاوداهجلا

ةيفلسلاةيرظلايف

يبوروألاوزغلاتايدعحت

ةيركسعلاوةيندملاهلئاسوببرغملليبوروألاينيتاللاوزغلاقلخ

عيمجىلع)اًبراضحاًيدحتاهعومجميفتلكشءاياضقلانمادع

(اهريغوةيركسعلاوةيداصتقالاوةينقتلاوةيملعلاوةيسايسلاتايوتسملا

ءةيمالسإلاةراضحلليعجرملاساسألامهرابتعاب? ءاملعلاىلعحبصأ

تايدحتلاواياضقلاهذهةهجاومةيلوؤسم-ةيلاسرلامهتفيظولو

نوكلميامباهوهجاوالعفو.اهنمفقوملاديدحتوءاهللحلاصيخشتو

تمطحومهتالهؤمتفزنتسااهنأريغ«ملعوةفرعمنم

ةيلاسرةوقو«ءيشلکيفيعجرمماظنکمهلشفىلإتدأو«‹مهبهلم

ماظنزارفإىلإىدأامءةيمالسإلاةراضحلاةيامحنعةلوؤسم(ةيسايس)

تايطعمنمربتعييذلانيفقثملاماظنوهوءءاملعلاماظنلليدبديدج

.رصاعملاماظنلاتازارفإو«ةثادحلا

ترسکوءءاملعلاماظنتفزنتسايتلااياضقلاهذهيهامف

رصحنکمی.؟نيفقثلاماظنبلمعلاتژزرفأوتدمجو؛مهبهلم

لعتضرفوءةيامحلالبقيبوروألاوزغلااهزرفأيتلااياضقلاهذهمهأ

-:يهةيساسأايابضقتسيفاهتهجاومبرغملاءاملع

حلصلاوداهجلاةيضق١

ةيلصنقلاةيامحلاةيضق۲

۲۳



 

ابوروأعمةراجتلاةيضق۳

ةهجاوملايفاهرودوةيداصتقألاةيضقلا٤

شيلاثيدحتةيضق٥

(ةعجارملاماظنوأ)دادعتسالاةيضق١

ةيسايسلااياضقلارطخأنمتناكدقفءةيلصتقلاةيامحللةبسنلاب

يداصتقالاويركفلاويسايسلالغلغتلايفرامعتسالااهفظويتلا

ماظنلااهتطساوببلقينألواحوةمألاقامعأىلإاببرستو؛يسفنلاو

ائلقبسدقو.ملسملابرغملليمالسإلايفاقثلاويجولويديألاويركفلا

ةراشإلابانهيفتکنو.اضيأانريغاهسردامكءرخآثحبيفاهتسارد

ريذحتلاباهوهجاونيذلاءءاملعلافقوميفةيساسأةيضقتلثماهنأىلإ

اممهبريهشتلاودضريفكتلاماکحأرادصإو؛اهبثاوعنم

يفةيراضحلاةروطخلاهذهاوسكعدقوءةيراضحلااهتروطخبمهيعونم

ةعامجواذرفعمتجلاراعشإاولواحو.مهڻاحبأومهماكحأومېتاعفارم

ءيهقفلاحالسلاباهتهجاوماوزواجتيملريغ."ةروطخلاكلتب

(9)

(۲)

عيارلاءزحجلا(...ةيقرشلادودحلاةلكشم)ىلوألاانتلاسريفةسارداهنعانمدق

نبباهولادبعذاتسألافلأامك.اهدعبامو۱۱۷۸:نوعبرألاوثلاثلالصفلا

امك.۹۷۷٠طابرلا? برغمابةيلصتقلاةيامحلاءامسيذلاهباتكاهلوحروصتم

.ىرخأتاساردباضتقاباهُمَلوانت

يهاودلا:هامسيذلا(م١٠۱۹/ه۱۳۲۳ت)يناتكلارفعجخيشلاباتكربتعي

10+:مقرو.ك114٦:مقرطابرلاب.ع.خ.طوطغ)? ةيمحلاقرغللةيهدللا

ةيامحللةيراضحلاةروطخلاصيخشتيفباثكمهأربتعي-(طيرشلاىلعةروصم

.اهريغوةيسايسلاوةيداصتقالاوةينيدلاوةيركفلااهرارضأوءةيلصنقلا

ةعومجيكانهو.اهدعبامو۳۲۸/۱:ةثيدحللابرغملاةظقيرهاظم:كلذكمجارپ

يبرعلامدقدقف:ةيلصنقلاةيامحلليراضحلادعبلاىلعثدكأءاملعلانمىرخأ

ةطوطخم-ةلاثحلاروبصبلالهأيفةلاسرلا:اهامسعوضوملايفةلاسريفرشلملا

ةفلتخملارارضألاحرشيطوطخميمسريبرغمنايبكانهو.ينونملادمحمذاتسألا

دبعمدقو.۷٠٦/۲۹حم:مقرناوطتبةماعلاةبتكلابدجويةيلصنقلاةيامحلل

يقنييمحلاوةيامحلابددنباماهاًيهقفاًريرقت(ه١۱۳۳ت)يئاجللامالسلا

فصتضعبثردصامك-٤٤۲.طوطخم? ةيلعلارخافملا)هباتك

ىواتفلايفعومجمعجاري).مهدضيغبلامكحردصتوقاغبلابنييمحلا

=طايرلابع.خبدجوي(فلؤلالوهجم? ةفلتخلملاديلاقتلاولزاونلاو

Y٤?



 

ربکأنيبتامكءمهتطلسومهذوفننمربكأامنأحوضوبرهظثيح

ةطلسوءاملخفقلطاسمازهناب.اًراعشإكلذناكوءاهسفنةلودلاةطلسنم

ةهجاوملاهذهيفهتّوقويوروألاينيتاللالغلغتلاذوفنمامأاعمةلودلا

ةطلسوذوفننمىوقأهنأينيتاللاذوفتلانيبيلوءةيراضحلاوةيسايسلا

ةيهقفلاةوقلاقرتخينألواحدقف«برغملايفيمالسإلايهقفلايملعلا

ةيقادصمىراصنلابءامتحالليطعتاًماكحأاهنمعزتنيوءاهسفن

لشفيمهنإفءةيهقفلاةوقلاقارتخاةلواحميفلشفهنأمغرو«"ةيعرش

ممتاراذنإوةفثكلاءاهقفلاتاموجهمغرءيئامتحالاعسوتلايف

.ةديدشلا

اًجاتنِإزرفينأء(ةيدرفلا)ةيلصتنقلاةيامحلاطغضعاطتسااًمومعو

رثأدقو.اهنععافدلاوةيمالسإلاةيوهلاليصأتليوقداهتجاهيفءاّيهقف

ةلكشمحبصأوءيسايسلاعارصلايفةيلصتنقلاةيامحلادضداهتجالااذه

ناطلنسلادضمهتروثيفءاهقفلااهانبت«ةيلودوةيبعشوةيمسرةيسايس

پباوحلا)يفيسؤسلايلالمسلايلعاهبددنو.عومجملانم4۳۳۸۳۹:مقر=

نومأملاؤ.(۷۲:طوطخ.ةناعتسالاةيانع)و(۱۷١:طوطخم? نسحلااثالومنع

:طوطغ-لاقلاوليقلابلغتشملالاضلاةياده)هباتكيف:ت)يناتكلا

يفم٧/ه١۱۳۱تزيساشلالالعو.(٠۲۷:مقر

/٠٠:يقونملا:اهنععجار(ىراصتئلابنيمتحملاىراكسلاظاقيإ):اهامسةبطخ

يفةبطخيف(م۱۹۲۷ث)يناتكلارفعجنبدمحمو.۷۲۲

تايعابسلاميهاربإنبدمحمو.۳۲۹/۱:ينونملا:اهنععجار? عوضوللا

لهآرفكةقيقحنعروتسلافشكلاؤس):اهامسةلاسريف(/ه۲

۸٤:ت)يتيغلبلانومأملانبدمحأو.ينوشماذاتسألاةطوطخم? (روبسب

يفةراسخلانايب):هباتكنمضاهجردأعوضوملايفةديرفةلاسريف(۹

.ع.خ:يفطيرشلاىلعروصمطرطخ-(ةراجتلاماقمنمطينمةعاضب

يف(م١٤۱۹۲/ه١٤۱۳:ت)ينازولايدهلاو.۱۱۷-۸١۱:مقر

.(اهدعبامو۷/۳٤:ديدحلارايعملا)هباتكباهردصأةيامحلادضةددعتملزاون

عمتجملاوءاملعللةيامحلاهتقلخيذلازازفتسالانيپتياذهنمو

0۱۳۸/۲:برغلاخيراتلةيبرعلارداصملا:ينونما:رداصملاهذهنععجاري

ضعينأ:طوطغخ? ةيلعلارخافملا/هباتكيفيئاجللامالسلادبعركذ(۳)

دشحوكلذبذكهنأريغ.ةيامحلازاوجبهاتفأنمدجوهنأمعزنييمحلا

.نيدلانماًقرامربتعياهزاوجبىتفأنمنأىلعدكؤتءاهقفللةريثكاًججح

٥۳0



 

يفاهوددحيتلاطورشلانمضيساسأبلطمكاهوحرطوءزيزعلادبع

? لصفلااذهيفانظحالامكءةيظيفحلاةعيبلا

يداصتقالارصتعلارودوءابوروأعمةراجتلاةيضقلةبسنلابامأ

.ةحورطألاهذهنميناثلالصفلالالخامهلانضرعتدقفءةهجاوملايف

.نماثلالصفلالالخشيلاثيدحتةيضقلكلذكانضرعتو

ءاهلكةحورطألاهذهروحيهفءةعجارماودادعتسالاةيضقامأ

:يهةيساسأتاهابتاةئالثبزيمتياهلوحءاملعلاداهتجانأانظحالثيح

مدقوداهجلاىلعدكأيذلاءظفاحللايفلسلاءابتالاةحورطأ

ةيرظنهسکهتامكءمازهالاوةمزألازوابتوعاضوألاحيحصتلاغورشم

.هیلیيذلاولصفلااذهىئةيظيفحلاةعيبلاويقارعلا

نيبقيفوتلالواحيذلا? اًّيبسن-يقيفوتلاءابتالاةحورطأ

.(دادعتسالاوأ)ةعجارملاعورشميفثيدحتلاوليصأتلا

يفلوخدلاىلعحلأيذلايثيدحتلايعقاولاهابتالاةحورطأ

نععفادو(...اًبداصتقاواًيملعواًيسايس)يلومشلكشبةرصاعملاماظن

ةمزألازواجتلحيحصلاللااهرابتعابةئادحلاتاينقتبلمعلاوعانتقالا

يعوضومروصتنمًاقالطناةلاصألاثيدحتىلعدكأدقوءطوقسلاو

بابلايفحضاووهامكءيركفلاويعقاولاويخيراتلاليلحتلاىلعموقي

وأ)دادعتسالاةيلاكشإنوكتاذكهو.ةحورطألاهذهنمريخألا

مهماظنفزنتسادترطخأوءءاملعلاتهجاوةيضقمهأيه(ةعجارللا

فزتتساامك-ةيامحلالبقمهماظنددبوءةيملعلامهتوقزجعأوءيركفلا

هلاكشإ!ولحيوءهيلعاوبلغتينأنود? نآلاىلإمهدعبنيفقثملاماظنددبو

يقلسلاءاجتالاةحورطأىلعفرعتننألصفلااذهيفلواحتو.هتدقعو

مثيناثلاءابقالاىلإلاقتنالالبقءةعجارملاوةهجاوملايفهتيرظنوظفاحملا

.هللالوحبثلاثلا

تنكمتامدنعةيريصمةلكشموةخلُمةيضقكداهجلاةيضقترهظ

تعتناوطتتطقسامدنعوأم١۱۸۳ةنسرئازحلالالتحانماسنرف

ةنس)ناوطتبرحاهيلعقلطأيتلابرحلالالخيتابسإلالالتحالا

٢۲



 

شيجلامازالالخكلذكنيثدحلانيذهنيبامو١٠۸-۹

امتنوكثلدحأةثالثنذإكانهف.م٤٤۱۸ةنسيلسيإةكرعميفيبرغملا

ةقلتخنفقاومتزرفأوء(داهجلايدحتوأ)داهجلاطغضبهيمسننأنكمي

ماظنلءاملعلامهفةعيبطاهتقيقحيفرسفتتاداهتجاتطعأداهانم

ماظنلاعملماعتللهوروصتيذلافقوملاو«هتاينقتويوروألاوزغلا

.ديدجلاينيتاللايبوروألايرامعتسالايلاعلا

ىتلاةرارحلاهاجتةيادبلاذنمللخلانعفشكتيتلاةلكشلاو

لاذانيه«صوصخلاىلعم١۱۸۳ذنمداهجللةوعدلاابترهظ

م١۱۸۳لبقاًددشتماًيحالصإايديدبتاًرايتزرفتوداهجلاةيضقكرحتت

:ةيلحاسلاهندملالتحاعقوووزغللبوغانأرابتعاب

ىلعوأ؟نآلاىلإرشعسماخلانرقلاذنمنيتلتحمةيليلموةتبستيقبولب

ترقلاعلطمذنمرئازجلاوبرغماىلعةفيثكتاموجهتثدحلقألا

م١۱۸۳لبقيركسعلاويرحبلاابوروأقوفتاهنمنيبتءرشععساتلا

(ةعجارملاوأ)دادعتسالاوداهجللةوعدلانعتوكسلاعقواذاملفءريثكب

داهجللةوعدلانعتوكسلااذهنإم١۱۸۳دعبامىلإ

ةبكاومدادعتساللةحيحصتاروصتداقتفاوءاهلطغاضرايتبایغو

ءةريطخةلفغ.ىبعلدي:دعباميفرطيسيذلاةلئامملاأدبلاًقبطرصعلل

.ىتح؛هتاينقتلهاجتةلواحموءرخآلابيقيقحلهجويعولايفللخو

نعءاملعلازجعحضفءيقيقحلهجيفعوقولالهاجتلااذهببست

لواحيسيذلاعورشملاوهوءةلثامملاةيرظنلوحيملععورشمميدقت

نملوحتينألبقةيادبلايفةيناملعلاهبشهتروصيفهينبتنيفقثلاماظن

ةكرحتأدبفيكف.اذهةلئاملاعورشمليقيقحيناملعروصتىلإدعب

.؟م١۱۹۱ىلإم۱۸۳۰ذنمتروطتفیکوهذهداهجلا

ةروثلاوةدحولابكرميفداهجلاريصم-

ء١۱۸۳ةنسيسنرفلالالتحالاتحترئازحلاتطقسامدرجمب

:يهىرخأةيسايساياضقبةدحاوةلسلسيفةطبترمداهجلاةيضقتزرب

نيبرغملاديحوتلجأنمٍناهرك:نممحرلادبعىلوملاناطلسللرئازجلاةعيب

«ىكرتلاذوفنلاداعبإوءيسنرفلالخدتلاةهجاوموء(طسوألاوىصقألا)

زرفأثيحب.نيدلاييحمنبرداقلادبعةماعزبةيرئازحجلاةروثلاةيضقو

۷٦۳



 

-ةعيبلا? داهجلا)يهةدحاوةيضقيفةلخادتماياضقعبرآطوقس

رظثلاىلعاهضرعبجيناكيتلااياضقلانماهلكو.(ةروثلا-ةدحولا

-:نيقيرفىلإاهلوحبرغلءاملعمسقنافءيهقفلا

اه۱۲۷۲:ت)يولعلايداهلادبعيضاقلاةماعزبقيرف-

هذهنيبكيكفتلالعدمتعادقو«سابةاضقلايضاقوناطلسلارهص

نأمغرو.طقفداهجلاًأادبملعحليواهنماناثضفريلءعبرألااياضقلا

(اًبِهقف)اًينوئاقىغلأدقناكيسنرفلالالتحالاتعترئازجلاطوقس

ةعيبربتعايولعلايضاقلانإفرئازجلاىلعكارتألاذوفناًيملعو

لازتاميلاتلابو«يرئازحجلابعشلاقنعيفلازتاميكرتلاناطلسلا

ةعيبضفرمثنمو!يهقفلاهرظنبسحيلاعلابابلاذوفتلةعباترئازجلا

ءنيبرغملاديحوتاًيئاقلتاهعمضفروءيرغلاناطلسلليرئازحلابعشلا

نمرئازجلاصيلختلبرغملاىلعداهجلابوجوبتقولاسفنيفمكحو

ريرحتهيلعبجيبرغلانأروصتيناكثيحبءيسنرفلالالتحالا
*ضقانعلااذهنمنيبتياذكهو..!ةيكرتلاةطلسللاهميلستورئازحلا

سقتيفةريطخلاوةطبترلااياضقلاهذهابتهجوويتلاةقلغملاةيفرحلاو

يوروألاوغلاتايدحتدعباميفتهجاويتلاةيلقعلاةعيبطتقولا

.رئازملاطوقسذنمبرغملليراضتحلا

ت)يلوستلايلعيضاقلاخيشلاةماعزبرخآقیرفو-

O?ءاّيوقاًيهقفاطبرعبرألااياضقلانيبطبرينأعاطتسايذلا

 

زربأناك.يولعلاينيسحلايماهتلانبهللادبعنبيداهلادبعيضاقلاخيشلاوه(٤)
هققلاىفاغجرمناكةريمألاهتنبانمناطلسلاهجوزدقو.هرصعءاملع
٠ةنسيفوت.سافبةعامعجلايضاقوءيكلاما

١/۱۱۷:ةولسلاو.ةيرجحةعبط.م۳:رصتخملابرشلا:هتععجاري
١١۱:مقر1*4-400:ةيكزلاروئلاةرججشو.۸

رهشأنم«شديدمببقلملالوستلامالسلادبعنبيلعنسحلاوبأخيشلاوه()
كوتامكحرشاهنمبتكةدعكرت.يكلالاهقفلايفنيزربلاةاضقلا
ءايبرغملاتابجاوو«لئابقلابهتقالعوءرداقلادبعداهجلوحلزاونةدع
ةفحتو.اهدعبامو۳/٤٤:ينازوللديدجلارايعللابدجوت.رئازجلايفداهجلا
:هامسباتکيفةدرفلمدجوتامك/۹:اصقتسالاو۳۱۸/۱:رئازلا
.رجحلاىلععبط.طيسبلاباوجلا

۳۸



 

اًيئاقلتيغلتيتلاوءاهبطبترتيتلاةيعوضوملاوةيهقفلاىرعلانماًنالطنا

ءاهنععافدلطيفةيكرتلاةطلسلازجعببسبرئازحجلانعيكرتلا7

ءوئازجلاصيلختيفةينوناقوةيعوضومبابسألبرغملارودىلعدك

ةيهقفلااهطباوضاونيومهسفنأرئازجلاءاملعاهدكأيتلاججحلاهو

ناطلسلالعجوءاذهيناثلاقيرفلاةجححجراملکشب

.يسنرفلالالتحالانمرئازجلاصيلختةلواحملاًيركسعلخدتييرغلا

ءاتفلكتيتلاةمهلاىوتسميفنكتملةيبرغلاةرادإلانأريغ

.رئازجلاصيلغتةصرفاهعمتعاضو«نيبرغملاديحوتةصرفتعيضف

ديحوتواهريرحتورئازجلانععافدلايفةيبرغملاةلودلاتلشفالو

دبعةروتءاملعلاديأثیح؛قزأميفداهجلاةيضقتحبصأءنيبوغملا

دبعةدعاسمنيبةددرتمةيبوغملاةلودلاتلظامنيبءيرئازجلارداقلا

ةيسايسوةيلخادبابسألوءهبئاجىلإاًيلمعلوخدلاوأيرئازحجلارداقلا

اممءهرودببرغملاىلعيسنرفلاطغضلادادزامثءةدملهتدعاسمتلضف

دبعبناجىلإلوخدلاةياهنلايفررقينمحرلادبعلوماناطلسلالعج

يبوغملابارتلانعهيفعفاديعضويفهلعجلكشبءيرئازحلارداقلا

بآ٤۱)یلسی]ةكرعمىفهمازهنانأريغ.اّعمةيرئازحجلاةروشلاو

عمةديدجةيعضوقلخثيحءفقاوملاوتاباسحلالذب(م٤

تاباسحاضيأريغامكءهفقاومورداقلادبعتاباسحرّيغوءاسنرف

ءاملعلافقومكلذيفامبرداقلادبعنمهفقومواسنرفهاجتبرغللا

مامأرداقلادبعمازبئاو«يلسيإيفبرغملامازاربتعيسلهف.مهسفنأ

تاباسحلالدبوفقاوملاريغيذلاديحولاببسلايسنرفلاحاستكالا

؟ىرخأبابسأكانهمآءداهجلا9لوح

اًعتتقمناكماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسلانأيرصانلاركذي

ةرعبش.٠4۳:طوطخم? راصبألاةهزن.۲۳۸/۱:ةولسلا:هتايحنععجاري=

:مقر۳۹۷:ةيكزلارونلا

دنعنمحرلادبعىلوملاناطلسللرئازجلاءاملعاهمدقيتلاةعيبلاصنعجار()

ةعيبلاو.اهدعبامو۳۷/۳:ديدجلارايعملاو.۲۸-۲۷/۹:اصقتسالا:يرصانلا

-ةيهبلاللا:يفرشلادنعناسملتيفيرغملاناطلسللتدقعيتلاةيناثلا

٢۲۰:طوطخ

قا



 

ةغللاوهقفلاولوصألايفةيلالدلااهتاراطإبسحبةيهقفلاميهافلاعم

ءصنلااهيلعلديامكةقيقحلاصيخشتنكميىتحءيمالسإلاركفلاو

اولواحنمتانريغيفالوائيفرفوتتلطورشيهو«ثحابلا؟امكال

نأدهجلاردقبانلواحاننأريغءنآلاىلإعوضوملااذهنمبارتقالا

نأوءةدروتسلاجمهانملاتاريثأتوبهاذملاطغضنمهلوانتيفررحتن

.ناكمإلاردقةيعوضوملامزتلن

ثحبلايفعلاجهنملا-ج

لوألا:*”ريدزجىلإ(...دادعتسالاةيرظن)عوضوملامسقني

ةيرظنةساردبقلعتييناثلاو‹دادعتسالاووزغللةيعجرللاميهاغلابقلعتي

.اهروطتودادعتسالا

هلوصفب)لوألابابلاةمدقملابناجىلإاذهلوألاءزجلامضي

ةيرظننعتامولعمضرعبقلعتييذلالوألالصفلا:يهو(ةسمخلا

عجارملاضعيوجرعألانبااهصخشامك-يوروألاركفلايفءاقبلا

(يجولويديالا/يبهذملاو)يعجرلماراطإلالمتاهرابتعاب-ةيبوروألا

قلعتتامنيب.ةيئيتاللاةيلاعلاقيقحتيفهفادهأويرامعتسالاوزغلل

اهيفثحبللءدادعتساللةيعجرملاميهافلاصحفبةيقابلاةعبرألالوصفلا

يرظنلاهيعرفب)ملعلاموهفمك«هنيماضمودادعتسالاتالهؤمنع

لكاشلابهتقالعوءلكاشملالحلاهنمضتييتلاتالهؤلاو(يقيبطتلاو

ماظنبهتقالعوءاملعلاموهفمو.ملسملايبرغملالقعلاليكشتيفةيسرتلا

هروطتوهتأشنوهتادرفمودادعتسالاموهفموءاهتاهجوتواهعاضوأوةّمألا

.ثيدحتلاوةئادحابةيعوضوملاوةيغراتلاهتقالعو

-ثلاثلاو-يناثلا:بابلا):يهباوبأةئالثيناثلاءزجلاٌمضبو

دادعتسالاتايرظنسيسأتاهيفانلواحدقوءةينامثلااهلوصفب(عبارلاو

اهنيبزييتلارصانعلاوءاهتزرفأيتلافورظلاضرعنماكالطنا

وزغلاماظنبقلعتيولوألاءزحجلا:ءازجأةثالثنماًّساسأةنوكمةحورطألاتناك()

يناثلا«نيءزجبانيفتكاواهتشقانمفيقوتىلإتدأيتلالكاشملادعبءانيغلأدقو

.يناثلاوهحبصأيذلاثلاثلاوءلوألاوهحبصأيذلا

١۱



 

قوفتب۱۸۲۹ةنسشئارعلاةنيدمىلعيواسمنلالوطسألاموجهذنم

ءاغلإروقيهلعجاممءاهتهجاومنعبرغملازجعو؛ةيبوروألاةيرحبلا

ضارعإيفاّببستناكيتلايهةعقولاهذهنأملعاو»رحبلايفداهجلا

ءانتصعالاورحبلاىفوزشلانعنمحرلادبعىلوملاناطلسلا

.هئاغلإبرارقلاردصدقناكرحبلايفداهجلاف....هئأشب

بوغمانأنيبتءيسنرفلالالتحالاتحترئازحلاطوقسدعبنكلو

يلعخيشلااهيلإهبنيتلاةقيقحلايهوءةرشابمرئازحجلادعبدوصقملاوه

هللامكديأاوهبنتف#-:نشحرلادبعىلوملاناطلسلااًبطاخمهلوقبيلوستلا

؟دالجلاولاتقلابمكنودصقيالمويلامكرافكنأنودقتعتلهفء(...)

مهفاودعتستملنإمكنإفةلفغلانسونممكسفنأاوظقيأف

امىلعاولكتتالوءداصرملابمكلفوقولاوءدادعتسالاددصبمكل

مهضقنمدعوءدوهعلارارمتسابمهئافونملوقعلاءافعضهبمكربخي

ءادعألدهعالوقاثيمالِإءدودرمهلككلذنإفءدوقعملاقاثيملل

.“”«داسفلالهأونيدلا

حجريذلاوهءيقيقحلايسنرفلاديدهتلاورطخلااذهبروعشلانإ

هرابتعابء(يلوستلايلعخيشلاقيرف)يناثلاقيرفلا(مكحوأ)يأربلمعلا

عمقباطتيلكشبءريرحتلاوةعيبلاوةدحولاةركفبداهجلاةركفطبري

ىلإيدؤيوءنيبرغملانيبةكرتشمةهبجققحيوءاهسفنةعيرشلائدابم

ةسراممىلعموقيوءتقولاسفنيفبرغملانععافدلاورئازجلاريرحت

اًذئاسلازيامناكداقتعالارابتعابءرحبلايفالربلايفداهجلاةيلمع

للعوء”ةكرعلاحبرينأربلايفداهجلاقيرطنعهنكميبوغمانأ

يكروكذماناطلسللههيبنتيلوستلايلعخيشلاهجوداقتعالااذهساسأ

ةمواقملاعمفصلاديحوتدعبهذهةيربلاةهبحجلاميظنتىلإعراسي

.برغملاىلإمهلوصولبقنييسئرفلاعمقلءةيرئازجلا

.۲۵/۹:اصقتسالا()

سيردانہاریزولاةديصقيفو.۸:ةمزلم.۳-٢:طيسبلاباوجلا:يلوستلا()

.لئاممراعشإ

.۳۱/۱:ينونملا:اهنععجار

-4۸:طوطخ? نينسحملاةركذتعجاري()

e



 

شيجلاعممدطصينأنودبرئازجلانمبحسنابرغملانأريغ

امكاعمرئازحجلاوبرغللابقلعتتءةدقعمةيلخادبابسألاهيفيسنرفلا

ةعيبلا(ةورعوأ)قحهعوجربضقتئاف٠"رخآناكميفاهاندصر

رداقلادبعلشفمث.ةيسايسلاةدحولاةورع-اًيلمع? اهعمتضقتناو

نکامدنعرهلکيرئازجلابارتلالعيسنرفلادملافاقیإيفهرودب

عمةيقرشلادودحلاىلعيبرغملابارتلايفلغوتلانميسنرفلاشيجلا

ةيربلاةيركسعلاةهجاولايفلوخدلاىلإيبرغملاناطلسلارطضاءرئازجلا

يفلمآرداقلادبععمةكرعمللقسنينأنودوء«درفمباسنرفدض

تناكاسنرفنأريغ«رئازجلاريرحتلسلسمباًّقلطنمهلعجيراصتناقيقعحت

كلذاهلكشييتلاىربكلاةروطخلاو«برغملامامأاهمازهئاداعبأكردت

ةقيرطبةكرعملابترتاهلعجامنءايقيرفألامشيفاهدوجوىلعمازمنالا

۔:يهةمساحرصائعةئالثىلعاهيفتدمتعا

.ةثيدحقرطبةكرعملايفشيحجلاميظنت-

.برغملاىلعةقوفتمةحلسأريفوتو-

.لاتقلايفةأجافملارصنعدامتعاو

يفيبرغملاشيجلادضامساحاًرصناهلتققحيتلارصانعلايهو

امو٢/٠٤۳:(...ةيقرشلادودحلاةلكشم)لوألاانتلاسريفانللحنأقيس

ابتمدطصايتلاةينئإلاعاضوألايفتاديقعتلاهذهاًمومعصخلتتو.اهدعب

لئاصفلارءةيبرعلالئاصفلانيبعارصنمهتقلاموءناسملتيفةيبرغملاةرادألا

دقعيذلاعارصلاوهو.ةيلغركلابىمستتناكيتلايكرتلالصألاتاذ

.ناسملتيفةيبرغملاةرادإلامامأتالكشملا

مظعماهنملكشتيناكيتلاةيادوألارصانعىلإكلذكتاديقعتلاهذهعجرتامك

رصائعلاهذههبتزيمتامو‹صوصخاباهيفشيجلاةقرفوةيبرغملاةرادإلادارفأ

دبعىلوملاناطلسلامهعجرتسااملفءةيلوؤسملابساسحإإلايفطوبهوءداسفنم

ىلإيدؤتوهبفصعتنأتداكهدضةريطخةروثباوماقمهبيدأتدارآونٰمحرلا

ريبعتبسح«لمألاباخولمعلادسف»كلذبو.برغملايفةحساكةئتف

.۹/۳۲:اصقتسالا:يرصانلا

ليلحجلادبع-۳۸:روكذملاطوطخملا-نيتسحللاةركذت:كلذكعجاري

:ٹثيدحلارئازمملاخځیراث:سرافريخدمحم.۱۹۷:قئاٹووثوحب:يميمتلا

سرط:يفرشمايرعلا.اهدعبامو٢٠۲:طوطخ? ةيهبلاللحلاا۳۲و٤

.اهدعبامو۷٠:طوطخ? رابخألا

۷۹



 

اذهنعجتنوم٤٤۱۸بآ١٠مويةدجوباوبأىلعيلسيإ

ضاقتنامتكلذبو«ةيرئازحجلاةروثلاةورعوءداهجلاةورعضاقتنارصنلا

.رئازعاهایتبوغماتابجاووقوقحیرع

نيبوأ«بوغللاورداقلادبعنيبةقالعلاكيكفتنأرهظيو

مهأناك? لخادلانمىرعلاكلتكيكفتيأ? رداقلادبعوةيلغركلا

عملوخالالبقهليطعتوداهجلادضةهجاوملاهذهيفاسئرفهتققحرصت

توقثياليلسيإيفةبراغملالعجاممءةروكذملاةيربلاةكرعملايفبوغلا

.هعمقيسنتلانولبقيالوءهحئاصنيفالو؛مهيلإرداقلادبعمضيف

لدبدقناكةيسنرفلاتارباخملانمهيجوتبوءهسفنرداقلادبعنأامك

رئازجلاریرحتنأبدقتعيحبصأثيحءاّمبوغملاواسنرفهاجتهتاباسح

يذلاءيشلا«برغللايفيولعلاشرعلاىلعةنميهلانمدعبينأبجي

يفمكحتتولغوتتنأتارباخلاتعاطتسادحيأىلإنبي

.هسفنيرغملاماظنلاىلعرثؤتو«رئازحجلاب,ةروثلارومأهيجوت

دقفءرداقلادبعةروثىلعةبراغملاهدقعيناكيذلالمأللاًرظنو

:يسافلادنعاهيفيرغملاشيجلالشفبابسأوةكرعملاهذهلمهمليلحتكانه()

ء۳٠۲۱-٢۲۱:ةيهبلاللحلاو.٠٠-۸٤:نيتسحلملاةركذت

رہديرداقلادبعنأبيرغلاتاطلسلاىلإبتكيرئازجلايفوجيبلاشراملاناكدقل()

رداقلادبعلتقولاسفنيفبتكيوءهيلعءاليتسالاويبرغلاشرعلابةحاطإلل

ناطلسلانأرهظيو.امهنيبةقثلاتعزعزتىتحءهدصرتييرغملاناطلسلانأب

علطضاوءرداقلادبعةرماؤمفشتكاىتحءةيسنرفلامعازملايفقثيمليبرغملا

بالقنالاريبدتىلعهدعاستلسافةيحانىلإاهلسرأيتلالئابقلارودىلع

٠.يولعلاشرعلادض

نيلوؤسملاىلإوجيباهثعبيناكيتلالئاسرلاةيسنرفلاتارباخملارودنععجاري

اهيلعانلصحدقو«سيراببةينطولاةبتكملابدجوتيتلاوءةدجويفةبراغللا

.25125A.N.F/?لم¢tطيرشنمش Bib. N. P. ser. Photo. No: N.A.F.?-

-۳۸۸:يناثلاءزحلابىلوألاانتلاسرنمضاهصوصتياهانجردأدقو35165حا.

.تاحفصلاهذهنيباهلليلعم٤

6۸٦:طوطخم-رابخألاسرط:عجاريبالقنالالجأنمرداقلادبعريبادتنعو

امو٥/۸:فاحتإلا.٢۲۳صطوطخت? ماسشبالا:كلذكو.اهدعبامو

١٤۱١٤۱:طوطغشفيلعلارخافلاو.ىرخأنكامإوءاهدعب

۳V٢?



 

اذهرداقلادبعدهاجملانوعمسياوذخأامدنعةريبكةمدصباوبيصأ

؛يرغملاشیلاعمةيركسعةهجاوميفلخدو«يسايسرماغملإلوحت

رودىلإاونطفتينأنودبو«برغملاشرعىلإلوصولاكلذبديريهنأو

ىلإدهاجمنملوحترداقلادبعنأاوظحالءكلذيفةيسنرفلاتارباخملا

هيلعقبطني«يباهرإلاودرمتمللاًبيرقتفدارمةعيرشلايفرئاثلاو«رئاث

يفبلاةجيتنىلإلوصولابو.”مامإلاةعاطنعجرخهنألةاغبلامكح

تلشفو«برغللورئازجلايفاسنرفدضداهجلاةورعتضقتناهذه

دوهجلارفاضتمغرءيسنرفلاوزغلادضاهلةبربتلوأيفداهجلالامعأ

ةيئاذلاتايبلسلاوءاطخألامغرو.ةلودلالمعوءاملعلالمعنيباهيف

ةمكحملاةيسنرفلاةطخلاتبعلدقفء؛لشفلااذهىلعتدعاسيتلا

اذهيفامسااًرودهذهداهجلاةيلمعاہهتهجاويتلاةسوردملاو

ةيسايسلاوةيسامولبيدلاراودألانيبةطخلاهذهيفتطبرثيحءلشفلا

لکبیصتل«تاهجاولاعيهىلعتبرضوةيسفنلاوةيركسعلاو

.اهددهتيتلاةريطخلاعقاوملا

اهنمفوختتتناكيتلاراطخألالكهيفتمسحمقوممهأناكو

4٠:مويبرغملااهيفقداصيتلا؛ةجنطبحلصلاةدهاعموه

طابترالاكفوءداهجلابلمعلافيقوتىلعءاركإلاوديدهتلاتحتم٤

ةينغمةيقافتاكلذكوةيرئازجلةروشلاورداقلادبعنيبوهنيب

برغللاهيلإرجا«ينيتاليسامولبیدلفحمةباٹمبتناكيتلاءدودحلل

كيكفتلع?۱۸p۸0:مويفقداصيليركسعلاديدهتلاتحت

اهمدقيتلاةعيبلاقحءاغلإوءنيبرغملانيبءةيسايس-ويجلاةدحولاىرع

اسنرفلالتحارثإنمحرلادبعلوماناطلسلليرئازجلاشيجلا

ةيسايسلاوةيركسعلالئاسولاقيرطنعاذكهو.رئازجلل

يفهبئانونمحرلادبعىلوملاناطلسللةفيلخربتعييرئازحجلارداقلادبعناكدقل(۱۳)

.هذهداهجلاةكرح

‹فاحتإلاو.111:طوطخ:يفامهنیبةلدابتملالئاسرلاعجاري

.اهدعبامو1۷/۵

كاتهو.اّمباسثلاثلالصفلاعجاريةيثغمةيقافتاوةجنطةدهاعمجئاتنلوح

امو4۷۷/۲:(...ةيقرشلادودحلاةلكشم)ىلوألاانتلاسريفیرخألیصافت

.اهذعب

۳Y۳



 

يتلاةينوناقلاوةيسايسلاىرعلاكيكفتنماسنرفتنكمتةيسامولبيدلاو

فیقوتنماقالطنا؛یرخآدعبةورع«رئازجلاببرغملاطبرتتناك

ءةعيبلاقحءاغلإىلإءرداقلادبععمطابترالاكفىلإداهجلابلمعلا

ةيسايسلائدابمبلمعلافيقوتىلإمثءنيبرغملانيبةدحولابجاوو

.اًمومعةيمالسإلا

ىلوملاناطلسلاهابترداقلادبعىلعرهظيذلافارحتالانأرهظيو

ةيسامولبيدلالفاحملاىلإبرغمارجاسنرفىلعرسي«نُمحرلادبع

ناطلسلاىلعرسيامك.رئازجلاهابتهتابجاووهقوقحعيمجنعاهللزانتيل

ىلعةظفاحملاوءاسنرفعمحلصلابءاملعلاعانقإنمحرلادبعلولا

ةمزأنماهبزوفينأعاطتسايتلاةديحولاةجيتنلايهوءهلوحمهعامجإ

يفيرامعتسالالغلغتلانمىلوألاةلحرملاهذهيفداهجلايدحتووغلا

.بوغا

ءاملعلاماسقناووزغلاروطت

ةرداهحجلاتايدحتددجتويبوروألاوزغللةيناشلاةلحرملاامأ

ءنشحرلادبعىلوملاناطلسلادهعةياتعمترجفتيتلايهفءىرخأ

ناطلسلاهدلوىلإةطلسلالاقتنافورظاينابسإتلغتساهتافورثإىلعف

اذهبحاصامہ۔۱۲۹۰۔نمحرلاديعنبدمحميديس

يوقيرکسعموجبتماقو? تابارطضانمفورظلاهذهولاقتنالا

بوحىلإموجهلالوحتوءناوطتهاجتايفةتبسةنيدمنمانالطنا

ةيسفنوةيميظنتبابسألنكلءةيادبلايفةبراغملااهحيرينأداك

هذهيفناوطتةنيدملالتحانماينابسإتنكحتوءةياهنلايفاومزجنا
ناطلسلارطضاو54نيبام)روهشةدعتماديتلابرحلا

ناوطتنماينابسإباحسناوبرحلافقوتلباقم-لبقينأديدجلايرغل

ةدهاعمدقعوءةطيسبنويلمةئامغلبمباًذجةليقثةيبرحةريعدءادأ

ةيسايسلاوةيبارتلابرغلاحلاصمبسمتطورشىلعاينابسإعمحلص

.يرامعتسالالغلغتلامعدنمدیزتو

نيبفالخلاراجفنايهوءقافتالااذهلةجيتنرطخأتناكمث

ءاينابسإعمحلصلالوبقوةيبرحلاةريعدللبرغملالوبقلوحءاملعلا

٤۷



 

-:امهنييساسأنيهابتاىلإمهماسقناو

عمحلصلاوءةريعدلاضفريذلاددشنلا°هايحتالا

لحلاهيفىريناكيذلاحالسلالمحوداهجللةوعدلابثبشتوءاينابسإ

رکفینکيمويوروألاديدهتلاولغلغتلارطشداعبإلديحولا

وهةمزألالصأربتعيناكلبءةبرطضملاعمتجملاعاضوأوفورظلايف

يمالسإلاجهنلانعدالبلايفةيمسرلاةسايسلافارحئاوقرادإلاداسف

الإنكميالققحرصنقيقحتوةمزألالحنأىريناككلذل:حيحصلا

ىلعةيعرلاوريمألانيبةقالعلاحيحصتةداعإو«مالسإلاىلإعوجولاب

ابيترثداهجلانيئاوقبيترتوءةيمالسإلاةيعرشلاقيئاوملاودعاوقلاساسأ

-ةمزألالحلةيقيقحةحورطأهابتالااذهكلميناكثيحبءاقيقداًيملع

اذهداورمهأنميقارعلادمحأخيشلاربتعيو-ليلقدعبىرتسامك

.ةيظيفحلاةعيبلالالخزربتسىرخأةيملعرصانعبناجىلإءابتالا

نماقالطناتاهجلاضفريناكيذلا''”يعقاولاهابتالامث

دمحأويلالمسلايلعءابتالااذهداورزربأوءءرظنيفةيعوضومبابسأ

ءاجتالاةحورطأمثءيفلسلاءايتالاةحورطأيلياميفضرعنو.يرصاتنلا

.كلذدعبيعقاولا

ىفلسلادنعةعجارملاوةهجاوملا

ضرفلوحءاملعزربأعبارلادمحمناطلسلاىتفتسا

نكلءاهبضرفتيتلاقرطلاوءةيعرلاىلعةروكذملاةيبرحلاةريعدلا

ضفرلاةفئاطسأرىلعناكوءاعمةريعدلاوحلصلاضفرءاملعلاضعب

 

اذهىلعفرحلاباهلكقبطنتالدقةزيمتمفقاوموةيركفطباوضةيفلسلل()

ەگسمتلاًضوصخو.طقفاًّبيلْغتيفلسلاءاجتالاهيلعانقلطأكلذلوءهابالا

.اًمومعةيفلسلافقاولاوئدابملاب

قطتملاهبدصقتامنإوء(ةيبهذملا)ةيركفلاتافصلااذهيعقاولازيمتلابدصقنال()

.داهجللضقارلاهفقومنععافدلايفهفظويذلا

لوألامسقلا-ناوطتخيرات:عجاري.ءاملعةرشعىتفتسادقفرداصلابسح(۷)

.۳۳۵/۱:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظمو.۹۱:سماخلامزانم

.۲/۱۳۹:برغملاخيراتلةيبرعلارداصملا:ينونلاو

Yo



 

اذهبايسأهيفللحاًباوجمدقيذلاء'”يقارعلادمحأخيشلا

ةيسايسلاهتروطخوءلاملليرحلارصتعلانماًقالطناضفرلا

يفيقارعلااهدأيتلاةيهقفلابابسألايلياميفمدقنو.ةيجيتارتسالاو

الکالعمایعوج

ةماهةيجيتارتساوةيداصتقاوةيبرحةوقلالانأيقارعلاىري-

:اريثكناكاذإهبحلصلايمالسإلاهقفلايفزوجيالدءادج

ودعلانوكعمءهعبرالإلالاتيببسيليذلاريثكلالاملابحلصلا»

زاوحجلامدعبابسأعضويو.ازوجيال:بولطمريغحلصللاًبلاط

يديأبامعتبهتوقباهذإومالسإلانيهوتنمهيفال-::لوقف

-°“مرغلالقثبمامإلانعميترفنوءلالانمةيعرلا

تيملسملانيهوتىلإيدؤيريثكاهلامنألءةضوفرمةريعدلاف

اهيفتثدحوءتفعضةيعرلاهتدقفاذإةولاملارابتعاب«مېتوقباهذو

عاضوأىلعرثؤتةريطخةينمأوةيسايسوةيداصتقاجئاتنيهو.تابارطضا

۔اهيفرارقتسالاودالبلا

ءلالااذهىلعاولصحاذإنابسإلانأيقارعلاىريلياقلابو

لکشبنوزهجتيوءيركسعلاويداصتقالاىوتسملاىلعةوقنودادزيسف

افعضدادزادقنوكييذلابرغملاىلعمهموجهنوفناتسيو؛لضفأ

ماوقاليذلالالانمانسالفإوانفعضملعاذإودعلانإف».اًروهدتو

ضقنوانيفهتصرفزهتنا:انمذخأيامبهتوقتدتشاوءهبالإدنجلل

سافةنيدمءاملعنم«ينيسحلايقارعلايدهلانبدمحمنبدمحأخيشلاوه()

ةغللاوايبلاوثيدحلاوهقفلاولوصألاملعيفارابناك.ةافووةأشنواًذدلوم

ىلوملاحیرضياًنامإناك؛تاهتجالاىلإنوليمينيذلانيكراشملاءءاملعلانمو

ديدشاّضبقنمناك.هيجوتلاوظعولايفىرخأاًسورديقليناكهيو«سيردإ

.ةعمجلاةبطخلالخىتحثبعلاوىضوفلانعسانلايهنيءةمارصلاودجلا

ةرجش.۳۷/۳:ةولسلاعجاري.ه٦ةيناثلاىدامجمتميفهللاهمرس-يفوث

١۱11مقر:روتلا

ءزبانملوألامسقلا-ناوطتخيراتبيقارعلاخيشللباوحلااهصندجوي(۹)

ىيدهملل(ديدجلارايعملا)ىرغصلالزاونلايدجويامك.٠٠٠-١١٠:سماخا

.ةيرجحةعبط٤٤۳-1/٢٤۳:ينازولا

۷۹



 

يفهبحلاصملاضعببرطقلاعيمجذخآلِردابوءءيشیئدأبحلصلا

ریبکالبنامزیندآ

يفلخدتةيجيتارتساةدامهنألءريطخيبرحرصنعنإلالاف

يذلاوهلاملليرحلارودلااذهوءةوقوهفءةيمنتلاوعينصتلاوزيهجتلا

؛سلدنألايفنيملسملادضنابسإلاةسايسيفمساحلارودلاهلناك

نعهلتلزانتثیح«رئازجلايفرداقلادبعدضاسنرفةسايسيفو

يذلاتقولايفءرداقلادبعفعضىلإىدأماهيلامردقلباقمناسملت

ءاضقلاوهيلعاهموجهفانئتساوءاهدادعتسادیدینماسنرفهٻتئکمت

اهكلستنأ? هلوقبسح-اينابسإتدارأيتلاةسايسلايهو.هتروثىلع

دعبلااذهنماًنالطناو.هبةحاطإلابلجعتىتحبرملاعم

نويلمةثامعفديقارعلاضفرلاملليجيتارتسالاويداصتقالاويسايسلا

ءبرغمللةديدشةءاسإاًنيسمعفدلااذهلوبقربتعاوءاينابسإىلإةطيسب

.ریبکاطخوةدسفمهنآو«هريصملاڈدهمو

ةحلصمىلععناةحلصمحجريرطقكالهإبرغثذاقنإنإ۲

عفدونيرفاكلانمميظعلارغثلاصيلختةحلصمتلقنإق»زاوجا

ميلعتو‹مهفيلأتناكمإعمءنيملسملانمهريغوهيفنمىلعمهئاليتسا

رمعیف«يسارملاليیطعتمدععمءةيغابلاةئفلابرفظلاو«برحلادنحلا

:انلق:ةغئاسةرورضلللاملابةنداهملاو؛مالسإلاةكوشدتشتوءلالاتيب

انيبامكرطقالورغیقبيالفطقكالهإبرغثذاقنإيفةحلصميأ

ىلعطغضلاىلإفديناكناوطتلينابسإلاوزغلانأالعفنيبدقو

 

.قباسلاردصلا()

موهشمابةلئاهةيبرحةوقويجيتارتسارصنعكلاملليبرحلارودلاةيرظن()

موهفمريسفتيفادةماهةيرظنلماشلا(يركسعلاويسايسلاويداصتقالا)

نميهو.وزغلايفةرصاعملاةيرامعتسالاةيجيتارتسالاتاينقتلاديدحتوءةوقلا

قرطلامهفزواجتويجذومنلاوزغلالئاسومهأديدحتيفتاريسفتلاقمعأ

.وزغلااذهلةيديلقتلا

.قباسردصم.ْناوطتيقارعلاباوجنم()

YY



 

ةريطخةيبرحةينقتيهيتلاةيلاماةريعدلاةطخيفطقسيىتحبرغلا

.ةيلاملاةوقللريطخلايبرحلارودلاةجيتن-هلوقبسح

مهتنداهمونييئابسإلافالتئابةقلعتلاتاضارتفالانعباجأمث

مهراصحبلجتوءيرغملاشیلااپیردتيفمهتمةداقتسالاومهتحلاصمو

يداصتقالاراهدزالاىلععجشيواهطاشنيفديزياممةيبرغملائناوملل

ليحتسيوءةلطابتاضارتفالاكلتنأب:نيدرمتماةاغبلاىلعءاضقلاو

-:لوقيفةيئادعلامهتيفلخونابسإلافادهأعمضقانتتاهتألاهقيقحت

نععرف:هيلعفطعامولقثلامرغملامدعضرفعمفالتتالاود

هبدهشامكلاحموهو؛مهدقعىلعماودلاوء؛مهردغمدعناكمإ

."لاللئاسلاىلعةجحصوصتلانمبلجاموء(...)ليزنتلا

نباو«ينابرلاحتفلاباتكبحاصوءليلخدنعةحلصملاموهفمرّسفمث

-:لاقفمهريغويسيرشنولاو«يرزاملاوءةفرع

فوخزوجيرزاملاو.اهؤافتنانيبتدقوءةحلصمللاقليلخف#

«هيابسأبرقأوهركذامبحلصلانأنيبتدقوءنيملسملاىلعءاليتسالا

ثلثىلعرواشةييبنلانأهيفثيدحلاو».ءاليتسالابابسأبرقأيأ

0ليهتألوءاتتلزانفالخبءنيملسلابطعىلإيدؤيالكلذو:زمثلا

ءلاتقلاىلعهولدفلضفلالهأرواشلاتقلانميراصنألاكلامفاخ

الوبورحلانورشابيالنيذلاراجتلانمءاهفسللتناكانترواشمو

ىلعايتدلابحىلوتسادقوءنبجلاىلعاولبجمهنوكلءاهتحاساوبراق

مهتنسلاكلذينلعتامكء؛مهضرأومورلاةرشاعمىلإاوقاتشاومهبولق

۰لوېقمدعبةءولممهقفلانیواودو«ماعلاوصاخلایدل

ققحياميهةحلصملانأىلإءةحلصملاةقيقحلهريسفتنميهتنياذكهو

هيلعلوسرلاةراشتسالالخنمحضتيامكءكالهلاققحيامالةاجنلا

ةمارغلاوحلصلاو.امهريغويرزالاوليلخمكحلالخنموأ«مالسلا

نوديريالنييئابسإلانألءكالهلانيعيهنابسإللبوغمااميدؤييتلا

امنولغتسيفورظوبابسأقلخوةطخبيترتنوديريامنإو؛حلصلا

١١٠.-١١٠قياسلاردصلا

.قباسلاردصملا(۲)
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تايآلانمةعومجمبكلذىلعاًدهشتسمءهحاستكاوبرغموزغل

دكؤيلكشبءةيسايسلاوججحلاوةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلا

لودلانممهريغونييئابسإلادنعةيرامعتسالاةيفلخلابهدنعيعولاقمع

.ةيبرحلاةطخلايفةريعدلاةروطخبيعولاقمعوءةينيتاللاةيبوروألا

ةريعدلاءاطعإنمعنلاوأزاوحلاحجرمنأيقارعلاىري۳

اذإفءهتهجاومىلعةردقلامدعوأوزغلاةهجاومىلعةردقلابطبترم

ةنايخوداسفلاىوساهيلعرثؤيملوءةنكممةهجاوملاىلعةردقلاتناك

تناكاذإوءداسفلاةلازإببيلبءةمارغلاءاطعإزوجيالفءةيلوؤسلملا

اذهنمو.ةمارغلاءاطعإذئشيحزوجيءةنكمبريغةهجاوملاىلعةردقلا

ءةمارغلاءادأوحلصللهضفريفيقارعلاقلطنايوقلايهقفلالخدلا

مث؛ةيادبلايفاورصتنالب‹مهفعضلاومزهنيمةبراغملانأربعيثيح

ةيلوؤسملابروعشلابايغويقالخألاويرادإلاداسفلاببسباومزمنا

ائمزيقيوءألوأمهلناكرصتلاوءروهظلاةياغيفنيملسلاةدجنوا

نمدهاشورضحنمرابخإب«ةتبسلوخديفاوعمطىتحًاليوط

كلذببسبعجر؛تاسفلارثكوشیجبامطلتخااملف؛ماعلاوصاخلا

اودعاقتفءداسفلاالإشيجلاولئابقلانميقباموءةدجنلاوةءورملاووذ

.«لالاذخأىلعليحتلاالإةمهمهلقبتملولاتقلانع

ريبدتلانسحمدعاهمظعم؛ةريثكبايسألناكماظنلاداسفوف

نممکوءاًدربواغوجعاضعاجشنممكف:لاتقلاحوروهيذلا

يفكرتيأريذنممكوءلالانماًريثكهبذكوهليحببستكانابج

ۍریاذكهو."*«لاسرإبهلوقلبقيأرلادسافنممكوءلامهإلااياوز

داسفىلإعجريلب؛نيدهاجملافعضببسبنكيملمازبنالانأيقارعلا

هذهنمانالطناومازهنالاببسوهداسفلافءنيلوؤسملا

طوقسلابنيتوةوقلاباستكاورصنلاقيقحتلاًماهحرطةجيتنلا

۔:لاقف

 

.قباسلاردصملا(۲)

۲۷۹



 

داَدعتْسالاةي

ةتراضَحلاي

اجوبرغملا



 

يفاهانضرعءهتفرعيذلاروطتلاواهتعيبطواهفلؤتيتلاةدالاتانوكمو

ةيعوضوملاةيملعلاتالهؤلماوةيفَّلّسلاةيرظنلا:ىهتايرظنثالث

ةعجارملاماظنلاهضرعتيتلاتالهؤلاوةيقيفوتلاةيرظتلاو.اهيفدادعتسالل

يتلاةيركفلاوةيملعلاتالهؤلاوةرصاعملاةيرظنلاو.دادعتسالايف

نماهلوصأدمتستدادعتساللةرصاعمةيرظتسيسأتيفاهيلعتدمتعا

يف(ةينيتاللا)ةيلاربللاةيرظتلللباقمليدبعضوراطإيفءميركلانآرقلا

دادعتسالاةيرظتيفةعجارملاةركفهيلإتهتناروطتمهآيهو.ثيدحتلا

ليصفتبكلذحضتاامكءنآلاىلإرصاعملاخيراتلايفبرغملاءاملعدنع

هذهةمتاخيفتايرظتلاهذهنعهاتضرعيذلاميوقتللا0

.ةحورطألا

تادحوفينصتهيفانلواحيذلاميسقتلااڏعنمحضتياذكعهو

ريسفتىلعموقياًعوضومةرملوألمذقناننأاهنومضمصيخلتوثحبلا

يعوضومريسفتىلعو.برغلايفةيرامعتسالاةرهاظلل

«يئيتاللايوروألاوزغللمهتهجاوميفبوغماءاملعدنعيفرعللاماظنلل

ءةيراضحلاةمواقملايفةيرظنكفادعتسالاةيرظنيفةعجارملاةركفو

تاذلابديدجنذإعوضوملاف.مهدنعةثادحلليركفلاليدبلاحرطو

.(جهتلاب)لوانتلابدیدجو

تانوكملاصحف:ءاملعلادنعباطخلليعوضوملاریسفتلاب

يفاهرفاظتبمهاستو«هليکشتوںصنلليويتبلاماظنلايفكرتشتيتلا

:صوصقخلاىلعاهتموهراکفأوهقئاقحوباطخلالولدمدیدحت

هلولدموفيرشلايوبنلاثيدحلاوينآرقلاليلدلانوكمصحف٠

.صنلايف(مقاولابسحب)يعقاولا

...ةيلوصألاةدعاقلاويلوصألاليلدلانوكمصحف

لعجيلكشببكرملاعموزغلاماظنلماعت-:يراضحلاريسفتلابدصقن(١)

وأالشمةيلصنقلاةيامحلاتاءارجإوكنيلاوةكرشلاةينقتلثموزغلاتاينقت

اهلتقويمالسإلايراضحلابكرارصاتعريمدتىلعةرداقاهلعجي:اهريغ

.اهلععةينيتاللالئادبلالالحإو
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رصنلاوةهجاوملاطورش-٤

ةهجاوملاطورش

۔ریبدتىلإوموقمىلإرقتفيداهجلامث

? :هموقمامأف

رغثلكنمةقرفتمنكامأيفروغثلابرقماعطلابلجيف١

.هذخأيفودعلاهيلعلمحيالثلءدحاوعضوميفالةنصحم

نمؤيولكلابعوتسيثيحبنيدهاجمللىطعينأو۲

.ةدايزلاىوعدنم

بسحبةتوافتمتقولاپسانتةوسكدحاولكلىطعينأو٤

.ةملكلاالةعاجشلا

ةبفرسانلادشأنوكيءعاجشةئاملكسأرىلعنوكينأو٥

هتمنم?y¥لهومالسإلالعةريغوءقياضلملايفةدجنويف

لأءءاروبلعنمريخ٤«بلعةئامهءارودسأ:لیقدفءفنطبءلم

۔:هریبدتامأو

ىلعنوكيلءايقتألاءاملعلاونينمؤملاريمأهرضحيناويدهلوأف١

لآةروس]€شكلايفمُهَرِراََوىلاعتوهناحبسلاقءيعرشلاجهنلا

لوسرنع(...)سابعنبانع(...)يطويسلالام:نارمع

مدعيملمهتمرشتسيملنموءاّدشرمدعيملمهنمراشتسانمف»هللا

ةرادإلعمتيجيىلعأيسايسسلجموأءةيسايسةيدايقةئيهيأ.؟ايغ

.برحللةيسايسلانوؤشلا

اوفرعنيذلا؛ناعجشلانمنيدهاجملاشيجيفرخآناويدو۲

.(...)نودوجوممهودياكلاوبوراريبدتيفمدقتلاب

ريكذتللملعلالهاضعيمهيننوکیو«مهیفةذُفانمهتملكنٺوکتو

ميقتسملاطارصلاوءيعرشلانوناقلانعاوجرخياليكءةرواشلاو

TAs



 

سلجمنذإيناثلاسلجلاف"هللاءاشنإرصنلاعقيفءيعرلا

ططغخوةيركسعلانوؤشلاربدیيذلاوه«برحلاناكر5يرکسع

.كراعملاریدیو«شیحبامظنیو؛برحلل

رصنلاطورشب

نألءبلمعلاوءيمالسإلاقاثيملائدابمريمألامرتحينأ١

هلوقيفنآرقلاهررقاميسحرصتلايفطرشاذهقاثيلاطورشبلمعلا

:هلوقو۷[:دمحم]وكمانكيومكبهلاوستنإلاعت

يتلاطورشلاددحمث١چدال€اينم

یفنإ? :يهوهرصناهساسأىلعهناحبسقحلا

نارهتواورمأوةركلاايئركوساامص

.[١٤:جحلاةررس]كَمَا

هتاقالعنفمحرلادبعنبدمحميديسناطلسلاححصينأ۲

ةيبرغملاةرادإلاماظنحالصإوءقحلاولدعلاساسأىلعءةيعرلاب

.اهيفينهملاريمضلاو

هيلعًالدتسمولكوتلاموهفماحضومءلكوتلاأادبمبلمعينأ-۳

:وهلكوتلانأاًربتعم.ةيخيراتلاوةينآرقلاججحلابرصتلايفةدعاقك

ةثفللرصنلاقققحيلامكلااذهقيقحتنأوءنيدلايفلامكلاقيقحت

ءةداهشلايفةبغارلا«ناديملاينةرباصلاءناميإلايفةقداصلاةليلقلا

لامكلاو.ةينآرقلاججحابكلذىلعًالدتسم.اهنيدلراصتنالايفةحماطلا

نمكلذلءنوكلاماظنهبموقيينابرنوناقوةيهلإةَّنُّساذهنيدلايف

امهريغوأاًينارصنوأناكاًملسمرصنلاهفلاحنيدلايفلامكلاققح

يفلامكلااوققحءايلوألاوءايبنألانأل«يلوالوطقيبنمزهئااماذهلو»

.قباسلاردصلا()

يفآرقلايمالسإلاقاثيملائدابممارتحاةرورضيفءاملعلاةيقبويقارعلاقلطنيو(۷)

«قاثيمىلعماقاًينابراًيتآرقاًسيسأتةيمالسإلاةلودلاوةيمالسإلاةَمَألارابتعانم

ةقيقحلاهذهنعةلفغلاو.طبضوةنامأوةقدبميركلانآرقلاهلجسيذلاوه

قاثيلااذهطورشنأهعمنيبتيام.يراضحلارامدلاوكالهلارصانعنموصنع

طوبهلابابسأنماهئعيلختلاواهلهايتودوعصلاوةوقلانيناوقنوكت

.صوصخابيمالسإلاريسفتيفةماهةيجهنمةقيقحهذهوراينالاد

YA



 

.قلطلاموهفلابنيدلا

نتسلاعملماعتلاوههدنعقدصلاوءقدصلاًادبمبلمعينأ٤

ةبقارملللماكراضحتساعمءةيهلإلارماوألاقفوةيبرحلانيناوقلاو

عمانهقدصلاموهفمجمديثيحبءكشوأةهبشيأداعبإوةيهلإلا

ققحينونافيأقينوكةينابرةّنُسقدصلالعجيامك.صالخإلاموهفم

مزهنيالنيقيرفلانمقداصلاو#هريغوأناكاًملسم؛قداصلكلرصتلا

ريغنمفرصتيوألتقيىتحاًتباثلازياللبءةدحاوةلمج

ريصلاىنعمانههدنعيدؤتصالخإلاوقدصلاولكوتلاف."”هةميزه

لعموقي؛تابثلاوربصلانأل«تابثلاوربصلارصانعيهوا

رصانعاهلكو.لكوتلاو«صالخإلاو«قدصلاوءناميإلاقمع:ةدعاق

.تابثلاوربصلاققعحت

نيعوهكلذوءانطابواًرهاظةيعرلاحالصإبريمألامزتلينأ٥

نمليفتالدئاوفهيفوءهانركذيذلاقدصلانيعاذهف#هدنعقدصلا

اًرهاظسائلاحالصإباونتعينأيغبنيهبذولينموريمألانأ:اهتلمج

الوءكلاومألاعمجبتسيلو(...)كلذبيهامنإةيلغلانألءانطابو

.٩"بابسأمظعميهذإنيلسرلاديسهبءاجاةفلاخلاب

رصحلبءاّنطابواًرهاظةيعرلاحالصإيهةبلغلانأربتعييقارعلاق

ةيسايسلا:داعبألاهدنعحالصإلليطعينومضميفةادأبةبلغلا

ةقرفتملاتاراشإلانمةعومجمبسحاهريغوةيعامتجالاوةيداصتقالاو

اذههباوجيف

يفةلئاهةيرظنزيجونومضميفيقارعلاحرطياذكهو

ثاكاهنعريبعتلانأمغرءةرصاعمةديدجنيماضملمحت؛حالصإلا

ةفصلابزيمتياهبيكرتوأاهميمصتواهراكفأنأريغءيديلقتلاحلطصملاب

يفاممغروءةرصاعملاوديدجتلارهاظمنمرهظميهيتلا«ةيملعلا

لاجملايفاہبدصقياموءاهيئاعمنإفءميمعتوضومغنماهرصانع

١٠٠-١/٤٠٠:ناوطتخیرات:يقارعلاباوج(۲۸)

.٥/١۶٠:قباسلاردصملا()

.١٠٠-٥/۵٠٠:قباسلاردصملا

YAY



 

.اذجةحضاوينقتلاويركسعلاويسايسلا

داهاةاعدجچهانم

ىفتكانممهنمفءداهجللديؤملاددشتللاءابمتالااذهمالعأةيقبامأ

ةهجاوملديحولالحلاهربتعاوءهبوجوىلعديكأتلاوداهجللةوعدلاب

عفادبتكيفتاحورطأمدقنممهنموءديدهتلابتزيمتيتلافورظلا

ءديدهتلاعاضوأةهجاولديحولالحلاهرابتعابءداهجلابوجونعاهيف

نأىلعءةهجاوملاودادعتسالانيناوقضعبلهسفنتقولايفهضرععم

ةيعرلاوريمألانيبتاقالعلاماظنحيحصتةرورضىلعایجمهزیکرت

لوحعامجإلاوقافتالانأدكؤيءداهجللعمتجلادادعإوةرادإلاحالصإو

دقةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيقالخألاوةيرادالاوةيسايسلاتالكشللا

.هلكبعشلاريمضىلعةدسافلاهطوغضبرثأيذلاماعلابلطملاحبصأ

نبراتخلاخيشلا:داهجللةوعدلاباوفتكانيذلامالعألامهأنم

ةرورض»ىلعهتيصويفحلأيذلايفاولايتنكلادأ

٠ولوودعلابرضوربصلا

يذلاء۲۸۹١ت)يلالمسلايزودألايرعلاخيشلاكلذكو

لساكتلامكعسيالفءىلاعتهللارمألاوعيطأواوعمسافا:هتلاسريفءاج

يهو."نيئطبمالاوقأاورذحاوءلاقلاوليقلابذخألاونواهتلاو

ةوعدلارثاكتىلإاهيفراشأمث.داهجللضفارلاءابتالاىلإةحضاوةراشإ

امهيفامو.١۳و٢۲مقرشماهلابةحورطألاهذهنملوألالصفلاهنععجار

۔رداصمنم

:مقر.ع.خ.طوطخش.يفاولامثيتنكلاركبيأنيراتخملاخيشلاةيصو()

.عومجملانم١٤٠-١۱۳:عومجمنمض٤

ء٢۲۲۸-۲۲۷/۱۷:لوسعملايفهتمجرتعجار()

/۱۷:لوسعملا-ه۱۲۷۸ةدعقلايذ۲:خیراتبيزودألايرعلاخيشلاةلاسر()

ةلاسرلةباجتسايهاذهيزودألاميهاربإنبيرعلاةلاسرو۷

نابعش٤۲:خيراتبمشاهنبنسحخيشلاىلإاهبتكيذلاعبارلادمحمناطلسلا

لالتحالاتحتناوطتةنيدمطوقسرثإسوسلهأرافنتساىلإهوعديه۷

:لوسعملابةيكلملاةلاسرلادجوت.ينابسإللا

YA۳



 

نمباتكانيلعدرودقهنأاوملعاو»:لاقفةيوارحصلاقطانملابداهجلل

نيسايديسنمرخآباتکو«ينارمعبلاحلاصنبدمحميديسهيقفلا

جرورخلاليجعتبمهقاوسأيفحيربتلاوريفثلابسائلارمأننأيفمشاهنب

ةدعتسمتناكهذهداهحجلاةكرحنأىلعلديام.°...داهجلل

تناكيأءههاجتالاًدضداهجلابمايقلاو«ەداعېتسابومامإلايأرزواجتل

ءەلکبوغماىفتدعتاوتممعتولءةيسايسةيركسعةكرحزرفلواحت

ةروثىلإتلوحتلءداهجلاتاحورطآيفاهدنعدروامقیبطتتلواحو

رصعلافورظبةيعاوةلهؤمةدايقلاهراقتفانأرهظينكلوءةيقيقح

لظتاهلعجيذلاوه(ةروثلاملعوأ)ةكرحلاملعنيناوقنمةنكمتمو

ةركفلاهتاروصتيفاجةقيضوءهلكبرغملايفيفةرثعبمايالخةروصيف

.روصتلااذهيفاجةرصاقلبءداهجلا

/ه١۱۲۹ت)يرهفلايسافلابودجملانبريبكلادبعخيشلامث

رئازحجلاىلعةرسحلاوءاكبلازوابجتنأىلعدكأيذلا۹(5

ةيداعةوعدىهوهلقباستلاوداهجللرافنتسالابالإنوكيالناوطتو

.دیدہتالودیدجاهیفسیل

نيلوؤسلابددنيذلا٠"نبرمعنببيبحلاخيشلامث

:لاقف٠٠..بغارلاةقحت»باتكىلعهلضيرقتيفداهجلانعمهيلغتو

ءاليتساعمءرومألاةالوةمهطاطحناىأررصبتورصبتسانمو...»

ولمهنأيرمعلو.يهاللابمهلاغتشاوءنيملسملادالبنمريثكىلعودعلا

دالبنمدلبيقبال«تاوهشلالوضفىلعهنوفرصياعليلقلالقأاوقفنأ

نيدللهوصلختساالإاًئصحرفاكللاوقبأالوءءودرتساالإمالسإلا

«راونألاةفوسكماهلكللعلانمبورضبمهدعاقتولعدقو؛هودهمو

نمرايتلااذهءاملعفقومىلعلديدقنوهو.راتسألاةكوتهم

.قباسلاردصملا()

:هنععجار.ةلاشبنفدوةيدمحلابيفوتو.نیترمجحءنييورقلاعماجلاًبيطخناك()

.اط٢/۵:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظمو.ص.ءافرشلاوخرؤم

١١۱۳ةنساًيحناك(۳۷)

باتکىلعبيبحلاخيشلاظيرقتنميهو۱:ينونلانعةذوخأمةرققلا()

٥4۷:مقر.ع.خ.طيرشلاىلعروصم? (بغارلاةفحت)
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يفمهدنعةقثلاو‹مهتسايسلمهميیقتو«مېتايحمهمهفر:رمألايلو

بابسأوءةمزألالصأىلإدقتلااذهريشييلاتلابو.نيلوؤسملاءالؤه

امك.ةيمالسإلابوعشلللصحيذلارايهالاوفعضلاوتالكشلا

طخسلاوءرايتلااذهرصانعدنعةضفارلاةدرمنملاةيروثلاةيسفنلادكؤي

هرابتعاب«نيلوؤسملادنعفارحنالاويسايسلاداسفلادضهلمحييذلا

1۔مازجنالاوداسفلاورشلالصأ

ت)يرغدمايمشاهلادمحمنبيرعلادمحمخيشلاامأ

نأهيفنيبم۳٦۱۸/ه١۱۲۸ةنسًالوطماًروشنمعزودقف"(م۲

هيفءاجءبرغملانعينارصنلاديدهتلارطخداعبإللحلاوهداهجلا

رصنلةرفكلااولتاقينأامإءلاتقلانممهلةحودنمالنوملسلاو...١

ءاًرهقلاتقىلعنيملسملااولمحيفاولوتسينأامإوءهللانيد

نماهربتعيوءةقيقحلاهذهقوسياذكه.٠,,.امهدحأنمانلدبالف

نيقيلاةياغيفةقيقحيهوءرافكلاونيملسملانيبعارصلايفتاملسلا

انآلاىلإاهروهظ,ذنمةيرشبلاخيراتناسنإلاأرقتساولثيحبءةقدلاو

تاساردلاوبراجتلانماهبحاصاهذخأيميتلاءةقيقحلاهذهريغدجو

اهذخأهنكلوءةينيتاللاةيبوروألائدابملاوةسايسلاوركفللةيجيتارتسالا

هئدكأاموءيمالسإلاخيراتلاوركفلاونآرقلايفةمكحلامولعنم

.خيراتلاربعنيملسملانمةرفكلافقاوميفةرمتسملاةدهاشللا

يفيدوهيلاوينارصنلالغلغتلاةروطخىلعروشنللاهبنيمث

نمألاراوبلاةمدقمو»:لوقيفهبقاوعنمنيملسملاةبراغملارذحيوبرغل

نطفتلاكرتوءنيملسللاضرأبهلعفيامبةالابملامدعو‹نيدلاردعنم

ناميإلالهألحاوسيفهرمألثتميورمأيريصيىتحهيلإ

ىلععقرلاعستيوءعقاولامقافتيىتحهيلإهبتنيونطفتيالو؛نيدلاو

ةرطيسللسسؤيصنلااذهبسحيوروألالغلغتلاف٠...عقارلا

.قباسلاردصلا(۹)

:عومجمنمض۳:مقر.عخخ:بطوطخملاروشتملانم۹:ص()

/١:ثيدحلابرغملاةظشيرهاظميفيوناهنعلقنو.عومجملانم۷١۸

۳۵

.قباسلاردصملا()

T۸۵



 

مهتفرعممدعونيملسملاةلفغلغتسيوهو«مهتيدونيملسملاىلعءاضقلاو

.هتلميهلئاسووهططخب

ءةنميهلاةسايسوءلغلغتلاتاينقتىلإصنلااذهريشياذكهو

يتلاةيركسعلالئاسولاوأ(ةيسايسلاوةيداصتقالاوةيلاملا)ةيئدملالئاسولاو

بحاصدنعتسيلاهنأىلعءبرغمللينيتاللايبوروألاوزغلااهرخسي

(ةيداصتقاوةيلام)ةيرامعتسافادهألةرخسمتاينشتروشنملا

مالسإلالتفيهةيراضحضارغألةرخسمتاينقتيهامنإوءطقف

نأدكؤتسابتقالانومضمةقيقحلاهذهنإ.نيتلتلاورفكلابهليدبتو

ەرايتعاب‹«يسايسلاويخيراتلايعولانمقمعأوىوقأوهقفأينيدلايعولا

نيوكتيفمهاسيوءبراجتلاعبتتوثادحألاءارقتسالالخنمنوكتي

:ةيلقتلااهلئاسوةفرعموةيجيتارتسالاوةيجهنملاوةينقتلاتايطعملابيفرعم

يعولاامديبء(ةيركسعلاوةيفاقثلاوةيركفلاوةيداصتقالاوةيسايسلا)

ليلحتنمنكمتلانودبءةرشابمةيفلخلاوفدهلاىلعزكرتيينيدلا

امهتيبعمجلالعجياع؛جهانلاكاردإوتاينقتلاصيخشتولئاسولا

اهيلإصلخنيتلاةجيتنلايهوءلماكلايعولاقيقحتيفةيساسأةرورض

.سابتقالااذهنم

ةهجاوملاعورشم

ةوعدلاباومتهاداهجلليعادلاددشتلارايتلااذهيفمالعأكانهو

تومفلؤيمهلعجامتتقولاسفنهنيفداهجللروصتميدقتو:داهجلل

:كالمهللنموصقهتاحورطأ

داهايفباعكفلآ?1۹CA04AEE›يلاليفلا

ةقحت»هامسركذلافلاسلايرغدملايولعلايبرعلاهخيشفقومهبمعد

همكحووزغلابادآوةداهشلابلطلبيغرتلايفءةداعسلايفپشغارلا

-٦۷/۱٥۳:لوسعلايفهتجرثعجار.فوصتلايفلئاسرةدعهل()

T۸٦?



 

يتلالوصألانيبتتهباوبألالخنمو.نيدلجمين“”ةعاجشلالضفو

بسح-ةرامإلاوأةيسايسلاةدايقلاف:ةيداهجةوققلخاهقيقحتديريناك

ءاهيلعتاشنيتلاةيلاسرلاةيفلسلاطورشلاىلعنوكتنأبجيجے? هريبعت

ابسحكلذكحبصتلتححصتوأكلذكتناكاذإواصأاهلجأنمو

ةزهجألاوتاينقتلاوطورشلاكاردإاهنعبيغينلف? همالكنومضم

يفقمعبقرغتسيوءرصنلاقيقحتىلعةرداقوةبراضةوققيقحتلةمزاللا

ةيلقنةلدأودهاوشاهؤلميباتكلامظعمةحاسملصألااذهسيسأت

(يركسعلانيوكتلاوأ)يوبرتلابناجلابقلعتييناثلالصألاو.ةيلقعو

ىتح«ةيقالخألاوةيسفنلاةيبرتلاوةيحورلاةضايرلانمرمينأببييذلا

لکتتشتةنحشوأ«ههجاوتةوفلكرسكيالازلزاهعمحبصتةوقبعبشتت

هلعجاممءةئيدحلاةيركسعلاتاينقتلابعوتسيملهنأريغءهيفترجفنانم

لصألايفملكتيو.ةيضامتاروصتوتاحلطصمبوضومغباهيلإريشي

نمةراتبرتقيفهتابيترتويركسعلاوزغللينقتلاماظنلاىلعثلاثلا

ميهافاباهنعربعيفءاهلهتاروصتيفابلاغدعتبیوءةديدجلاتاينقتلا

لوصألابقلعتيمسق:نيمسقىلإمسقلياپهمومعيفنذإباتكلاف.ةقيتعلا

مسقو...ةيوبرتلاوةيسايسلائدابملاو ةيسايسلائدابلاولوصألابقلتيمسز

هيلعبلغيو؛ةيلاتقلاتابيترتلاوتاينقتلابقلعتيمسقو...ةيوبرتلاو

عيضاوملالخادتوتتشتلاوطلخملا

يسانكملايليقعوبلايسوسلارداقلادبعنبيماهتلادمحمخيشلامث

ناطلسلامسربداهجلايفةحورطأفلأيذلا(م۱۹۱۸/ه١۱۳۳:ت)

ةياهثيفدروامبسح(م۱۹۱۲-١۷/۱۴۳١۱۹-۱۳۲۳)ظیفحلادبع

دحاودلجميفلئاسميفداجنألاةينغا:اهامسباتكلا

م۱۹۰۸/ه۱۳۲۹ماعيناثلاعیبر٦يفهلمغرفةحفص١١۱هبطسوتم

ناطلسللهمدقمث‹ريثكبخيراتلاكلذلبقهبلغتشيناكهنأدكؤيامم

روكذملاناطلسلابصنتيتلاداهجلاةكرحمعديفهلماًناهسإروكذلا

ةخسنىلعانلصحو.4۷۵:مقرتحتطابرلابةماعلاةئازخابهنمةروصدجوت

.صاوخلاضعبنمهنمةروصم

نعوهنععجاريو.۱۲۳۱۳:مقرتحتطابرلاب(ةيكلملا)ةينسحلاةنازخلابدجوي()

.۲/۳۸۷:ينونملا? هبحاص

YAY



 

باستکاوبعحشلاصاصتمالتعفرىتلاتاراعشلابسحاهتدايقل

تناكيتلاديلاقلاوةدئاستناكيتلافورظللقيمعمهغتنودو؛هدییأت

ججعحلاولئالدلاسيسأتنمةينغف»باتكقلطنيوب

نيدلانععافدلايفهترورضوءمالسإلايفهماقموداهجلاةيضرفلوح

للاوهداهجلانأاًربتعم«برغلانعينيتاللايوروألاوزغلادصو

تايطعملاعملماعتللديحولاليدبلاوءهذهديدهتلاةمزأليقيقحلا

طورشىلعمالكلايفلخديمثنمو.رامعتسالااهقلخيتلافورظلاو

ةرورضيفاًضوصخوءاهنميسايسلابناجلايفعسوتيف

قعاولدعلاساسأىلعاهميوقتوةدسافلاةيسايسلاةسرامللاحیحصت

كلقرطتيامك.هريغوبرغملايففعضلاوةمزألالصأهربتعييذلا

ىلاعتهلوقلالخنمةوقلاميهافموءةينقتلاوةيداصتقالاطورشلاضعب

واودعدبتوبهلعلطبربیوزوقنيمشااكمهلاودأر»

فوشكنياموعوميهلامهلكاهنودنمنيرومحو

نعملكتيف[٢6:لافنألاةروس]4تولالأَومكلِإکيهكاليس

ليانعوءثيدحلاوميدقلايفاهموهفموةوقلاوهموهشمودادعإلا

.اذكهواهتيمهأو

دبعناطلسلاعلخبقلعتتةماهقئاثوتسباتكلانمضتيامك

ةعيبلانوكتوء(١٠٠-۷۹4:نص)ظيفحلادبعناطلسلاةعيبوزيزعلا

كلترخآةيظيفحلا

رارمتساةيقادصمنعءاملعللسافلهأءاتفتسالوح١۸-04:ىلوألاةقيثولا(5٤)

۔ىوتغفلاىلعداهشإلابقلعتت۸۱۸۲:ةيناشلاو.شرعلايفزيزعلادبع

قلعت۸۔٦:ةعبارلاو.زيزعلادبععلخبءاملعلاباوج۲۸:ةثلاثلاو

ىلعةقداصملابقلعتت١4-۸4:ةسماخلاو.هيلعةقداصملايأعلخلاىلعداهشإلاب

.ةيظيفحلاةعيبلاصنبقلعتتو٠4١٠٠:ةسداسلاو.ةيظيفحلاةعيبلا

باتکبدجوتامك٦حم.ت.عم:بهذهعلخلاقئاشودجوتو

يتسعلادمحمنيبلضاقلادمحمنينومأملادمحم(...بولقلاتاظحل)

سافبةديدجلاةعبطملابرشنيذلاءلوألاءزحلا? يطيجنشلايسيردإلا

.٢/٤٤۳:ينونملاعجار.7۷١1ه۸

TAA



 

اذهجاتنإنماليدباًعورشموأةحورطأةيظيفحلاةعيبلاربتعتج

اهدنسهيفتدجويظيفحلابالقئالاةكرحنأرهظييذلاددشتملارايتلا

ربعيتلاةكرحلايظيفحلابالقنالايفرايتلااذهدجوامكءيساسألا

اهيلعريسيناكيتلاةسايسللهضفروءهفادهأوهلويمنعاهلالخنم

سفناهلنكتملةيظيفحلاةكرحلافاذكهو.زيزعلادبععولخملاناطلسلا

تقتلاامنإوءاذهددشتملاداهجلارايتلتناكيتلاطبضلابةيفلخلا

حتفينأديريداهجلارايتناكوءزيزعلادبعناطلسلاضفرىلعناتكرحلا

حالسلاعفربزيمتيداهجللاًديدجاًذهعظيفحلادبعناطلسلاءيجمب

ءيعامتجالاويسايسلاويللاملظلاةلازإولدعلاقيبطتوءكراعلاةدايفو

يهوء٠”دادعتسالااذهقيقحتىلعلمعلاوءفادعتسالافورظقلخو

ˆبيلاسأبنكلءاهقيقحتدوتةيظيفحلاةكرحلاتناكىتلافادهألاسفن

اممنيتكرحلادصاقمرهظتسكلذلدبعةسايسنمةبيرقةسايسو

امك۴لدتعلايظيفحلاءابتالليبسنبلغتحمءةعيبلانومضميف

ءاهظافلأوصنباهضرعنواهفنصتيتلا? ةعيبلاهذهعطاقمهحضوت

-:يليامکةبروتسددوئبلکشين

هنإف:دعبامأ(...)ايلعلايهقحلاةملكلعجيذلاهللدمحلا»

(...)ةعيابمب(...)هدابعنعةلاهجلاليلحيزينأىلاعتهللادارأا

-:هتمهفیرشنمنيجار(...)ظيفحلادبعانالوم

ةريسبمهمعي(...)نأ...#١

نمظحالنامكةيظيفحلاةعيبلايفاهريغوفادهألاهذهىلعصيصتتلاعقو

.انهةفنصملااهطورش

:ت)ديهشلايناتكلاريبكلادبعنبدمحمخيشلاددشتملاهابتالاسأرىلعناك

-لدتعملاءابتالايفنوعفدينايعألانمددعناكو)1۹41/۳۹

ةحفصلااًصوصخو۲/٢٢٤۳:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:عجار

:ديهشلايناتكلادمحمخيشلاةمجرت:يناتكلارقابلادمحم:كلذكو.ةريخألا

1

-١/44۹:فاحتإلابةعيبلاهذهصنعجاريو.زاوملانبدمحأ:ءاشنإنمتناك

-۳4۹/۲:ينونملاو.اًقباسروكذملاطوطخملا? داجنألاةيئغب:كلذكو.(۳

۳۳

YAR



 

٠...يهقفلامكحلاليلدنوكمصحف

...يلقعلا/يقطنملاليلدلانوكمصحف

ةمكحلاوةربعلاهصخشتيذلايغخيراتلاليلدلانوكمصحف-

..ةصقلاو

...يوغللانوكملاصحف

ةيركفلا)تاحلطصلملاويميمهافلانوكملاصحف

۔(...ةيسايسلاو

وأزاهجللصحفوهديدعحتوتانوكللاهذهصحفنأل

لخدلاتانوكملاهذهصحفلمييلاتلابو‹باطخلليلالدلاماظنلل

هراكفأبيكرتةداعإواًيعوضوماًريسفتهريسفتوصنلامهفليعوضولا

تاردقىلإجاتياذهوءهنمدوصقللايعقاولايرظنلاقسنللاغبت

دهجلاانلذباننأريغكلذكلمناننأيعذنالوةددعتمتاءافكو

هيفتكراشيتلاثاحبألا-د

يتلاةساردلا:عوضولااذهيفتكراشيتلاثاحبألامهأنم

رهاظماهباتكيفينونملادمحمديسلالايجألاذاتسأوةذتاسألاخيشاهمدق

اذهلةيردصلاةدالابرخازباتكوهوءهيءزجب«ثيدحلابرغملاةظقي

امرثكأابفيرعتلاورداصمللعمجهيف«يئاصحإباتكوهفءعوضولا

ناديلايفهبابيفديرفباتكوهفمثنموءةساردوأليلحتوه

سرادألىنغالوءبابلااذهيفرخآبانكهيلإىقرياليردصلا

.هلع

لوصألا»هباتكيفيورعلاهللادبعروتكدلاكلذكضرعت

يوروألاوزغلل-ةيسنرفلاب-هةيبرغلاةينطوللةيفاقثلاوةيعامتجالا

يدودركلانمتارقفسبتقاو«شيحلاثيدحتنمءاملعلافقومو

ةهجوىلعأاًديفماًدقناهنعمدقوءمهريغويرصانلاويئاجللاوقالفلاو

.هيفهرظن

لوصألا#هباتكيفينسحفيطللادبعروتكدلاكلذكضرعت

۱۳



 

يفةئداحلاطورشلانممهبوضأامعفريفهدهجىعسيوا۲

تيضرالوءاهتملسالوءاهيلعةمألاقفاوتملثيحء*”تاويزخللا

.ااهنمءيشميلستباهلملعالوءاهرشابيناکنمةنامأب

دودحلانمةدوخألاتاهجلاعاجوتسايفهعسولمعينوف٣

.'“ةييرغلا

لتحانيتللانيتئيدملانملتحلاسنحجلاجارخإوشابي-٤

.«امهصالختساةئسحبةرهاطلاهتفيحصنيزيو٠٠امه

.سئدنمهئيعرريهطتيفهللاريختسينأو»٥

ةاشاحمللءةَمألارومأيفبئاجألاةراشإعابتانعهزئتلاو»١

.٩*۳هةمرحلابلياملكنعةفيرشلاهتمه

انتاوخإعمنكيلفءدضاعتوأداحتاىلإةرورضلاتعدنإو»۷

.هةلقتسملاةيمالسإلاكلامملاةيقبنممهلاثمأونامثعلآكنيملسلا

ةريغصةئيدمءاينابسإبونجسلدنألاةقلطنمبءارضخلاةريزحجلاوأتاريزفلا

دقوم١٠۹٠ةنسةيبوغملاةلأسملالوحاهبدقعيذلارمتؤملاببسبخيراتلاتلخد

ةلأسملاواًمومعرامعتسالابمامتهااهلناكةلودةرشعثالثرؤملااذهترضح

امدعبءرهاظلايفةيبرغملاةيضقلاليودتبهلمتجرخو«صوصنللاىلعةيبرغلا

توتييذلاولیربأ/ناسین۷مویاذهتاریزغلاقاتاىلعتعقو

.الصف۱۲۳:نم

يتلاوبرغماقرشبوئجوقرشتاوتةقطنم:ةذوخأملاتاهجلابدصقي()

ايتانبرغملاقيوطتابتئأوم١١۱۹و۱۸۹۹نیباماًيركسعاسنرفاهتحستتا

.ةلاسرلاهذهنمثلاثلالصفلامجار

ةنسيسنرفلالالتحالاتعتاتطقسنيتللاءاضيبلارادلاوةدجوةئيدمدصقي()

.اذهيظيفحلابالقنالااهيفعقويتلاةئسلالالخيأعع۷

مهساسحأإلاًريثكةبراغملاىلعترثأدقةيدرفلاةيلصتقلاتايامحلاةلكشمتناك()

اهئاغلإبنوبلاطياوناكفءاريثكمهتجعزأومهتزفتساكلذل؛ةيراضحلااهتروطخب

.ةبساتمىكيئ

ةيبوروأللالودلالصانقلاهوثعبيتلالئاسرلايفدايملااذهلعءاملعلادكأدقو()

۳£حمتعم:يفلئاسولاهذهصوصنعجاري-ةجنطب

AT?

۹



 

رومأيفء؛بپناجألاعمةضوافلابجويامضرع۔۸

حدقيالامباهنمىضرلاعقيىتح-ةمذللظفاحلاسدقماانديسلعفي

لالقتسايفالوءاهدئاوعيفالوءاهنیديف

لئاسوذاغتالةفيرشلاهتهجوهللاهدىيأهجونأو»۹

رئاخذلاهيففرصتاممهأاهنألءدايعلاودالبلانعةعفادمللدادعتسالا

.«تاياهنلاوتايادبلايفمدقيامبجوأوءتايابحلاو

.«سوكلاروضعفرب«سوفتلاونويعلاهلضفبرقينأو#-٠

مېتامرحنعبذلابهاياعرةفاكوهمادخءاجرققحمو»-١

.امهقوقحةطايحومهتیدةئايصومهضارعأومهلاومأومهتامدو

.؟ملعلارشنةدايزبهرئاعشومالسإلاملاعمديدجتو»-5

اهلمعىلعسابحألاءارجإوءدجاسملاوفئاظولاميوقتو»-۳

.«ميدقلا

بصانمللعرولاوءةءورملاوحالصلالهباختناوا-٤

.

امكرتوءةيعرشلاططخلايفلوخدلانعلامعلا۔٥

اياضقلايفمهتادارمذيفنتبءاسؤولادادبتسالمزلتسماعمجلانمثدحأ

ء٤...ضارغألاو

ةمزألالحوةلكشلالوصأنأءبلاطملاهذهنمنيبتياذكهو

تسيفاهصيخلتنکميةطقنةرشعسخنمعورشميفصخلتتتناك

۔:يهطاقت

ةَمألاةبقارمتخترارقلاهيفنوكيءيروشيسايسحالصإ١

ءاطعإوءةيدرفلاودادبتسالاماظنءاغلإةرورضعمءاهتدارإقفوو

.اهشيممتءاغلإوءةّناللرابتعالا

وأةدسافلاةيرادإلارصانعلاعلخعممراصيرادإحالصإ۲

.ةحلصملاودادبتسالاوةيوطلسلاةعزنلاتاذةنئاخلا

۹۹



 

اهلخدتضفروءبرغملانعةيبوروألاةيبنجألاةياصولاعفر٠

ةيرامعتسالالودلاسئاسدبلجتو«هتدایسوهلالقتساوبورغملاةيرحيف

.لئاسولالکب

ةعيرشلابلمعلاةئايصوءملعلابدادعتسالالئاسوقلخ٤

.ةيمالسإلا

ينايسإلاويسنرفلالالتحالاتحتتطقسيتلايضارألاريرحت٥

.ندملاوأىودحلاي

.ةلقتسماةيمالسإلانادلبلاعمنراعتلاوفلاحتلانعثحبلا١

ةصالخ

ىلإمسقنتددشتلارايتلااذهاهحرطيتلاداهحلاةحورطأفاًنومعو

:نيمسق

لوحيديلقتباطخنعةرابعيهر؛ةحورطلابتكلامسق

يباطخمالكنعةرابعاهنملكءداجنألاةينغوأةفحتقءداهجلا

حوضولادمتعيءةمزألالحليدبيدجعورشمحرطىلإىقريال

ءةرصاعملانيناوقراطإيفاقيمعاًهفةمزأتملاعاضوألامهفو«ةيملعلاو

اموءةديدحجللاتاريغتملاوفورظلاریدقتوءةقوقلاتايئقتبرخالروطتو

باستكاوباعيتساةرورضلكاردإو؛ءيعونمتادجتسملاكلتهبلطتت

ءىوتسملااذهىلإنيباتكلانميأىقريالفءةديدجلاةوقلالئاسورلوصأ

.ريغاليظعولاباطخلاةئفنمامرابتعاىقبيو

خيشلاهمدقيذلاماهلازکرلاباوجلالخدیهيومىق

ةرابعيقارعلاخيشلاباوجفءةيظيفحلاةعيبلابلاطموأءيقارعلادمحأ

رهظهنأمغرءةيعوضولاوةيملعلاوحوضولاوةقدلابزيمتيجمانربنع

ةركفلازتامتناك/ه١۱۲۷ةنس)اًيبسنةميدقفورظيف

يتلافورظلاهذهذنماهنكلءةحضاوريغديدجتلاوروطتلاوةئادحلا

ریبکلکشبةحلموالعفةطغاضةركفتحبصأناوطتبرحاهتقلخ

نمو."ةرفكلاعمقم»هباتكيفيئاجللايلافلاباطخكلذىلعلديامك

اوحبصأدقاوناكةبراغملانأنيبتياذهيقارعلاخيشلاباوجلالخ

۹۲



 

روطتلايفقراوفلاوءةيبوروألالودلانيبةوقلايفقراوفلانوكردي

رثكأاسنرفنأاذهيقارعلاخيشلاظحالدقفءةجيتنلابينقتلاويملعلا

وهيذلاصيصنرفلانماذهردصدقو»لاقثيحءاينابسإنماًروطت

وهةوقلاوروطتلايفقراوفلاهذهكاردإو٠"...لوينبصلانمريخ

خيشلانأاذهنمجتنتسنوهرصانعوروطتلالوصأكاردإومهفةيادب

يذلاليدبلاعورشملاوءةملكلليملعلاموهفلابةرصاعمةيصخشيقارعلا

لخدينأعيطتسيثيحبءةوقلاوةيملعلاةمقيفربتعيهباوجيفهمدق

نوكىلإكلذعجريوءلبقملانرقلليحالصإعورشملجمانربكمويلاىلإ

۔ابيرقتةتباثوةيوقلوصأنعةرابعهرصانع

ء°”يقارعلاخيشلاجمانربلروطتوهفءةيظيفحلاةعيبلاعورشمامأ

لخدتلاوديدهتلاعاضوأكلذيفامب«حوضوبهفورظسكعيثيح

وُ‹يدرفلامكاودادبتسالاتالکكشموُبوغمايفيوروألا

ةيدودحلايضارألاريرحتبةقلعتلابلاطملاوأ«داهحجلاودادعتسالاطوغض

ءتادجتسلملانماهريغوينابسإلاويسئرفلالالتحالاتحتتطقسيتلا

ققحيةيظيفحلاةعيبلابلاطمويقارعلاخيشلاجماتربنيبعمجلافكلذل

.قیقدومراصعورشملالماکت

يفلسلاهابتالاريصم-

هبىهتنايذلاريصملاةصالختلثمثادحأةثالثكانهاًمومعو

-:يهورايتلااذه

دمحماهمظنةلئاهةيرعشةديصقنعةرابعيبدأنايبرودص١

مالسإلاريصملعيكبيوءهدهعةيابهنوءداهجلااهيفيثري”يفرشلا

٥/١٠۱:ناوطتځیرات

خيشلااهعفريناكيتلاطورشلاوبلاطلااًماتسكعيةيظيفحلاةعيبلاعورشم

ةمجرث:كلذكوء١١٤۳-٢/٤٤۳:ينونملالمأت? يناتكلاريبكلادبعنبدمحم

ريبكلادبعنبدمحمخيشلاو.اهدعبامو٢٠٠۲:ديهشلايناتكلادمحمخيشلا

خيشلالثم-هنأرهظيو«هبلاطمباًنبشتويقارعلادمحأفقوماًذادتمالثمييناتكلا

.اریبکاعضهيفیریوةلودلليمسرلافقوملايفكشيناك-يقارعلا

=ىلعردقيملوظقيتسانمعةباينلاومانلاوةلفغلالهأظاقيإ):يفرشلادمحم

۹۳



 

ء؛مهزجعونيلوؤسملادعاقتبابسأاهيفحضفيوءهددهتتيتلارطاخللاو

.ةقلطمةرطيسمهيلعزئارغلاوتاوهشلاةرطيسيفاًمومعاهصخليتلاو

دمحمناكلهف.ذاقنإلاةلاحتساوسأيلانعنلعيوءلمألادقفيهلعجام

ءةسايسلاملعوأفاهجلاملعوأءةكرحلاملعبريبكملعىلعيفرشلا

ال؟داهحلارصعةياهنىعتيهلعجامم(ةيجيتارتسالامولعلانميهو)

.ةكرحلاهذهدئارهسفنوهنكيماذالالإو«كلذبمزحجلانكمي

هبموقتنأبجيداهجلانأبحليوحرصييهقفنايبرودص٢

مامإلانذِإةرورضبلوقينمنإو؛مامإنودبولواهسفنبهالوتتوةمألا

اذهينازولايدهاخيشلاتبثأدقو؛لقعلادقافريتعيداهجللهتدايقو

:هبفءاجثيحء”ديدحجلارايعملايفماهلانايبلا

الهثأنمءةنمزألاهذهيفةئسلألاضعبهبيذهتامو...»

ناطيشىلإنجلاناطيشاهاحوأةملكفءهنذإومامإلادقفلداهجلازوجي

ءارغإهنايذهفراخزيفهئاسلىلعاهاقلأمثءهنذأيفاهرقف«سنإلا

ناوعأنمهنأكلذلوقنميفكبسحوءداهجلانعاطيبشتوءتابعلل

.«نايغطلاويغلايفنيدعملاهناوخإوناطيشلا

عمداهجلانماًرجأمظعأنآلاداهجلانأةلدألاهلدهشتيذلاو»

هلًايهتيالوءتاوعأهلدجوتداكتالءريسعنآآلاهبمايقلانألماما

ءهركذىلعألااللايفرشتنيوءهرجأفعاضينآلاهبمئاقلاف«ريسبت

.«نيعلاوهيلعلادلاريخلالعافلئاميوءنيعبسرجأدحاوللنوكيف

؛فورظلاكلتينداهجلاةيضرفنعهعافددعباذهقاسدقو

تطقسوءةيامحلادقعلبقبرغلاىلعيبوروألاطغضلااهيفدادزايتلا

هرصعكولمربتعامثنمو.اهريغودودحابةعساويضارأاهيف
تحتتطقسيتلاندملاوضرألاريرحتوداهجلانالعإنعاوزجعا

نإ.مهبءادتقالاماقميفالنايصعلحميفمهو‹نيرصقملالتحالا

 

ارقتوعزوتتناكوسافبرجحلالعتعبط-ةيرعشةديصقيهو(مالكلا=
نمخكلذكدجوتو-يظيفحلابالشقنالاةكرحةمدخيفتماسو؛فجاسلماپ
.اهدعبامو۸٠٤:طوطخم-ةيهيلاللملا:هباتك

.۸/۳۹:ديدحجلارايعملا:ينازولايدها()

Y۹



 

يفكلذبمهوءكولملاريصقتنم(.)ةرفكلادييفنيملسللاكرت

نذإزواجتىلإاعدكلذلمبءادتقالاماقميفال؛تايصعلالحم

:لاقداهلابمايقلاومامرا

رمألاماظتناىلعةظفاحهناذئتسابلطءاًدوجوممامإلاناكولف»

«مدعحجريامضرعيدو.ةعامجلاموزلوةملكلاعامجإو

هبلغينألدعريغهنوكوأ؛مامإلادعبلهتصرفتاوففوخك

منتميملرانريغلهاهانمعمرادعريغناکولف.اهتیوفتيفهاوه

ناكرايتلااذهنأرهظياذكهو.*..هتهجنمررضلانمأنإداهجلا

ةيقادصملاوةيعرشلاهيطعتيتلاةينوناقلاةيعرشلالوصألادعيذخأدق

يتلايهءةيبعشةيداهجةكرحبيكرتوءهتطلسومامإلانذِإزواجتل

عزعزتنأتعاطتساو«برغملاتاهجفلتخمنمءامعزةدعاهالوت

.اذهنيرشعلانرقلانمتانيثالثلاةيادبىلإبرغملايفاسنرف

دبعنبدمحمديهشلافقومبقلعتييذلاوهثلاثلاثدحلا-۳

اًرمرةيامحلادقعلبقامةلحرمثادحأيفلئمييذلا"")يناتكلاريبكلا

يدملادنعةقباسلاصوصتلللواحدقوءددشتلاءداهجلارايتل

ةيلمعيفاهبقلطنيةيبعشةدعاقسسؤيونذإزواجتينأينازولا

ريغ.هيلعيرامعتسالاديدهتلارطخداعبإويرغملابارتلاريرحتلداهجلا

هلتناكسافةنيدمبةيزيلكنالاوةيسنرفلاتارباخلانأ

اممهيلعظيفحلادبعناطلسلابلوتفيكتارباخملاهذهتفرعدقو

نأةاجنلاهلتققحتولنكمملانمناكو.هداهشتساىلإةياهتلايفىدأ

جمانربقبطيلهرءةهجاوملايفاهمدختسيسيتلاتاينقتلاىلعفرعتن

۳/٠:قباسلاردصملا()

.۷/۴:قباسلاردصملا

هفلأيذلاباتكلايفهبةقلعتلاتامولعملاعيمجيناتكلايقابلادمحمهوخأدشح(1)

.عوبطم-ديهشلايناتكلادمحمخبشلاةمجرت:ناونعتحتهنع

ساباسنرفلصتنق(راياكيرنه)ردابثيح«صوصخلابةيسنرفلاتارباخملالب()

ظيفحلادبعناطلسلاضرحويكلملارصقلاىلإاهبةيسنرفلاتارباخملاسيئرو

ةروثلابمايقللسلطألاوحبسافنمجراخهنأبهايإامهميناتكلاخيشلاىلع

٤۳:مالسإلالهأةحيصنيناتكلارفعجنبدمحمعجاريبالقنالار

¥40



 

مأةيظيفحلاةعيبلايفتدرويتلابلاطملاققحيوءيقاوعلادمحأخيشلا

نيبيملءرايتلااذهنمهسفنوهناكنيذلا”ةبيهلادمحأنأريغ.ال

خيشلااهيلعدكأيتلاكلتكةيكذتاينقتنعاهيحاونوأشكارميف

يناتكلانوكيلهفءةيفطاعلاةيعاقدنالاىلعطقفدمتعاوءلثميقارعلا

هریظننمةوقلاودادعتسالاورييغتلاتاينقتبفرعأورصبأيفلسرسفمک

.؟ةيئانةيوارجصةقطنميفًالزعنماًيقرطناكيذلاةييهلادحأ

اًبيرقودبييذلاوءاخيحصهانضرتفايذلاضارتفالااذهرهظيال

يسايسيكرحعورشمىلإرقتفيناكرايتلااذهنأوهباوصلانم

يداصتقاويركسعويسايسويوبرتميظنتىلعساسألابموقي«يملع

يلحرمجمانربوءةرصاعملانيتاوقبفراعركفوةدايقىلإوءينقتيملعو

ءاخيحصاًهقفعقاولاهقفييركفخانمقلخوءيعولاميمعتنمقلطني

يكرحلاعورشملاقيقحتىلإلصينأىلإةيلحرموةيدجبهعملماعتيو

وهرايتلااذههبكترايذلاأطخلانأرهظياذكهو.روكذملايسايسلا

بلاطملاوىوتفلاطغضىلعهدامتعاو«بعشلالدبماظنلاىلعهتنهارم

تالعإوداهجلالئاسويفريكفتلاىلإماظنلاعقديفةيظعولابتكلاو

ءبعحشلاىلإةدوعلادارأاملفء"”ناهرلااذهنمسئينأىلإءداهجلا

نمزبتتافدقةصرشلادجوءقالطنالاررقوءكلذليواتفلاردصتساو

اذهةقيقحكرديملوءهسفنىوتفلانايبيفءاجااقادصسملیوط

حلصتيتلاتاينقتلاوءةديدحجلاتاريغتلاةقيقحكرديملامكءتاوفلا

هيفناکءديدجدهعلولحپاًناذيِإهطوقسناكوءلشفلايفطقسفءاهل

.مهلشفنعنلعيوءاملعلاماظنلعلحيلسسأتيذخأدقنيفقثلاماظن

نم(م۱۹۱۹-۱۳۴۷/١۱۸۷نییعلاءامیفطصمنبدمحأوه()

رايتلانموهھت.برغللابونجشکارمةقطنمباسنرفدصداهجلااوداقنيذلا

.ةينوكسلاومالستسالاضقريناكيذلا

-٠/۵٦۲:يلكرزللمالعألاوء4۷۳/۲5۸85:يشكارمللمالهألا:هنععجاري

فافتإ:كلذكو111/۱۹:و۱-۱74١۲8۷:و۳۳۷/۳:لوسعملاو.٦

فرامعلاةرئاد.۱۵۸/۲:ةلوزجلالخ? طوطخ? ةدوسنبمالسلاديعلعلاطلا

۳/04:ةيمالسإلا

تاكداهجلابمايقللمامإلانذإةرورضىلعدكؤتيتلاةيهقفلاتارارقلانأرهظي()

.هبنذإلاوداهجلانالعإلمامإلاعفدىلعناهرلايفحضاوریثأتاھٹ

۹1



 

-ديدشلافساللًاطخ? معدوءلاضتلاةكرحداقولعقهلعلحدقو

؟اذالوءاملعلاماظنلشففيكفءمويلاىلإةمألانيتلتةيلمع

هجئاتنوءاملعلالشفبابسأ

ةيناملاهلئاسوببرغملليوروألاينيتاللاوزغلاقلخدقل

مهتفيظولوءةيمالسإلاةراضحلليعجرملاساسألامهرابتعاب-ءاملعلا

هذهةهجاومةيلوؤسمنولمحتياوحبصأ-يلاسر(ماظنوأ)پبهذمک

.اهنمفقوملاديدحتوءاهللحلاصيخشتو؛(تايدحتلاوأ)اياضقلا

-اياضقلاكلتنأريغةفرعمنمنوكلميامباهوهجاوالعفو

مهتوقو«مهذوفنو؛مهتالهؤمنمربكأتناك-مهجئاتننمرهظيامىلع

-:ةيلاتلابابسألل

نمءيشلکلبقجورخلامهنمبلطتتاهتهجاومتناكدقف

.ةعرسبهكاردإبعصيناكاموهوءديلقتلاولقنلارصع

وأألاماظنب)قيرفلاماظنبلمعلابلطتتاهتهجاومتناكمث

ةيسايسةيبصعك)يميظنتلاهلكشيف(ينآرقلاريبعتلابسحةفئاطلا

امبسحءىاملعلليلاسرلايفيظولاماظنلاساسأاهرابتعاب(ةيجولويديأ

ناکاموهوءرصاعملاعقاولاەدكۇيامبسحوأءنودلخنباهرکذ

.رصعلاوملعلاويعولايفابتا

يفةكرمحلاملعنيناوقمهفمهنمبلطتتتناكمثنمو

ةينقتلاوةيسايسلاوةيفرعملاهداعبألكبرييغتلاملعنيئاوقيأءمالسإلا

.اهريغوةيداصتقالاوةيلالاو

هتاينقتوهتعيبطوديدجلارصعلاماظنمهفمهنمبلطتتتناكامك

ناكاموهو؛هيفةنميهلاوةبلغلانيناوقوملعلابهعملماعتلاوءهتايلقعو

عحتفتلاوءقالغتالاوةلزعلادهعنمجورالبقةعرسبهكاردإبعصي

ةيلوكلاةيفرعملاةقالعلاماظنيفطارخنالاوءاّيلاسراحتفتملاعلاىلع

۔ةيلاسرةرورضك

۹۷



 

يفمسحومزحوةمارصباهتهجاوممهنمبلطتتتناكاًريخأمث

مهفعضةجيتنءاملعلاهيلإرقتفيناكاموهوءاهتيمهأواهتروطخىوتسم

عمقللمهضرعتوءيرادإلاويوطلسلاويسايسلاةنميهتحتمهطوقسو

؛مهراکفآضرفىلعنيرداقريغمهلعجامم«يفئلاوداهطضالاو

.مهتاحالصإقيبطتليفاكلايقيقحلاطغضلامادختسانعنيزجاعو

يفتليةريطخجئاتننعتابوعصلاوبابسألا'كلتترفسأدقل

(ماظنو)بهذمبلمعلاىلإءءاملعلا(ماظنو)بهذمبلمعلانملوحتلا

يذلالوحتلاوهوءغارفلاالميلةيمتحةجيتتكرهظيذلا

رامعتسالاةدعاسمبجيردتلابءاملعلاماظنبلمعلاءاغلإىلعلمع

مهرودضارشتالسسؤتو؛مېقوطتفيكتفرعيتلاءهتسایسو

يذلاتقولايفءنآلاىلإهديمجتوهبلمعلافيقوتنمًاقالطناءيلاسرلا

تماقوةيامحلالبقهحمالمتزربيذلانيفقثملاماظنمایقىلعهيفتعجش

ء(ةرصاعملاوةثادحلا)نععافدلاراعشتحتلمعللرّدَصَتىتحءههيجوتب

ديدحتوءماعلاهيجوتلايفةيلوؤسملالمعحتوءلاضنلاةكرحمعژزتو

ءينيتاللايراضحلاماظنلانمةمألابرقتيتلاةيراضحلاتارايتخالا

ءهروطتوبرغملليراضحلاقالطنالالقرعيساممءثآلاىلإاهنععفادو

دازاموهو«ضومغلاوكشلاوعارصلابزيمتءريطخقزأميفهعحضيو

نمداليلاذاقنإلنآلاىتحءاملعلاظقيتسينأنودءةمزألاقيمعتنم

ىلإرطضيسيلاضنلالقحلايفءاملعنمىقييسامنإلبءقزأملااذه

يفمهنميقبامو.اًماظنواًبهذمنيفقثلاماظنيفنابوذلاوطارخنالا

ءةتيمةيلكشلخادقالغنالاوشامكنالاىلإرطضيسءيفرعلالقحلا

ءقلمتلابقازترالايفءارعشلابهذمالضفميفنفدنيو

ءةيمهو(ةيخيرات)ةيثارتةيصخشريدقتومارتحاةنايصيفةقابللااًرخسمو

ءەروتسداہبمدقيتلاةمدقملايفحوضوبكلذىلجتيامكرينزيلعلثمي(8)

لشميءثيدحتلاوحالصإللساسأكةرملوألهحرطيذلايموقلانومضلملاو

دعبءاملعلاماظنهقلشيسيذلاو«برغلايفنيفقثملاماظنروهظللوألاجذومتلا

.ةرشابصكلذ

لصفيفهتمدقماتسرددقو:ينونمادنعريینزيلعروتسدعجاری

.ةحورطألاهذهرخآبصاغ
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ءءاملعلابهذمىلعنيفقثلابهذمراصتناىلإلاجملاكلذياحتاف

نمهيفناكيذلاتقولايفءةجيتنلابةيمالسإلاىلعةيناملعلاراصتناو

خيراتلاوةنّسلاونآرقللةديدجةيكرحةءارقبءاملعلاموقينأاًدجنكمل

ملعوأ)هليصأتوةكرحلاملعماظنسيسأتىلإاهيفنوهتنيءيمالسإلا

اهتاموقملكبةّمألاماظنليكشتاهيفنوديعيءةديدجسسأىلع(رييغتلا

ايكشت(ةينفلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيملعلاوةيركفلا)

ةيلقعساسأىلعءةرصاعملاومدقتلانيناوقيفاًفوفتماًيجذومناًيمالسإ

ملظلاعاونأنمعونلكبهيفنوحيطيءيلاسريروثرييغتوةيلاسرةيروث

حالصلاولدعلاوقحلاعاوأنمعوتلكهيفنوميقيوتاسفلاولطابلاو

سفنيفنوبعوتسيوءاهتراضحوةمألاكلذبنوذقنيف؛ةوقلاوريخلاو

ومنيورهظيلةيتاؤملاةصرفلاغارقلاهلايهنيذلاءنيفقثلاماظنتقولا

ةرصاعملاوةئادحلاعورشمىنبتيو«رامعتسالالظيفكلذرثإعرعرتيو

هراكفأوهئدابميينيتاللاليدبلاداريتساىلعاًدمتعمءةينيتاللاهتروصيف

ةيمالسإلاةمألاىلعاهليزنتوء(ةينيتاللا)ةيناملعلاهبهاذموهتاينقتو

ةّأللاهلاسرإوءابئاوشعاليزنتاهليزنتةلواحمحصألاىلعوأءةيبرغلا

لحلااهنأبءيبزحلاعورشملاوةيسايسلاةكرحلاوءيفرعملاماظنلاقيرطنع

ةوقلاباهضرفةلواحو.ةوقلاويقرلاومدقتللديحولاجذومتلاوءقلطللا

ثلظةروزموةفيزمتاراعشتحت«يكرحلاويسايسلاويفرعملاعمقلاو

يفدازامءثنآلاىلإابجعتوصخغتةيمالعإلااهتمظنأوةيفاقثلالفاحلملا

.عيضفلكشباهديقعتوةمزألاقيمعت

يفيظولاماظنلابمازتلالامهفبايغ):ةئالثلابابسأللاذكهر

ماظنمهفبايغو? ةكرحلاملعنيناوقمهفبايغو-ءاملعلليلاسرلا

ةحاسلانمهباحسناةروطخءاملعلاماظنعيمل:(هتيلقعوهتاينقتورصعلا

امكءةملكلليلومشلاموهفملابةيلاسرلاهتفيظوديمجتةروطخو«ةيسايسلا

(نيناوقلاوأ)نئسلايأءةيساسألاطورشلاتقولاسفنيفهقفيم

ةراهتملاةدسافلاعاضوألارييغتاهبمتيسيتلا(ةيكرحلاةينقتلا)ةيجهنملا

.(رييغتلاملعهقفيمليأ)ةيوقةحلاصعاضوأب

يميظنتيسايسيفرعميعوةلكشمتناكةلكشملانأنيتياذكهو

ءاملعلاماظنمهنبلطتتتناكةلكشلملافءءاملعلاماظنةيصوصخبقلعتم

نماقالطنااديدجاًيميظنتواًيركفانبرييغتلالقعوقادأكًالوأهءانبو
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ةيسايسلاراكفألاروطتيفةسارد-ةيبرغملاةينطولاةأشنلةيركفلا

يفةلودلاءاروتكدلينلةحورطأوهيذلا١۱۹۱-١٠۱۸:بوغلاب

قيامحلالبقءاملعلادنعةيسايسلاراكفألاروطتلضرعت-قوقحلا

ىروشلاةلكشمواهميظنتوةطلسلاةركفبقّلعتياميفاّضوصخ

فلتختاهنكلو«صوصلبةقفرموةديفمةينونافةساردوهف«صوصخلاب

انجهنمنعفلتخيوهفءاهليلحتواهتعيبطيفةيخيراتلاةساردلانع

.انعوضومواندصاقمو

:ناونعبهلثحبيفرميحمالسلادبعذاتسألاكلذكضرعت-

وهوء١۱۹۱-١٤۱۸:يرغملايعامتجالاركفلايفثيدحتلاةيلاكشإ»

لالخطابرلاببادألاةيلكبتشقوءثلاثلاكلسلاهاروتكدةلاسر

هنأريغءءاملعلادنعثيدحتلاةلكشملهيفضرعت.۱۹۹۲ليربأ/تاسين

دنعيركفلاماظتلايفلغلشتيملثيحب؛يجراخقلطنمنمقلطنا

.ريبكططشاهيفماكحأرادصإيىفتكاوءءاملعلا

ماظتلايفثيدحتلاتالهؤمصحفتلواحتاساردكاتهو

:اهنم(١۱۹۱دعيام)ةيامحلادعبامةلحرميفنكلوءءاملعلليفرعملا

يذلا(رصاعملابرغملا»هباتكيفيرباجلادباعدمحمروتكدللثحب

:روتكدللثحبكلذكو.يرصانلادنعةيفلختارقفيقتنينأهيفلواح

تاساردزكرمهرشنيذلا؟ثيدحتلاوداهتجالا»هباتكيفديعسنبديعس

صوصنىلعدمتعيوهوءاتش)ماعلااذهلالخيمالسإلاماعلا

ةلماكاهرشنواهلمدقفءةيامحلارصعلالخيحيبصلادمحأويوجحلل

يفترشنءاملعلاوةيفلسلايفثوحيبناجىلإاذه.ةدئافللاًميمعت

ةيعامتجالاوةيسايسلامولعلاةلجوةديدحجلاةفاقثلاوءةنمزألا:تالجي

بهاذمةمدخةهجومو«عوضوملللوانتلاةيداحأوةطيسبيهوءاهريغو

لالخنمو.نيصرلايميداكألاثحبلاىوتسمىلإىقرتالكلذلءةنيعم

ةيقبنعهزيمتوةحورطألاهذهيفهبانمقيذلالمعلاةعيبطنيبتتهلكاذه

.ةرتفلاهذهبةقلعتلاتاساردلاوثاحبألا

ثحبلاةيعجرمس

ةعومجمىلعاذه(دادعتسالاةيرظن)عوضومءانبيفاندمتعادقل

٤



 

يفانفرعامك-ميركلانآرقلاهسسأيذلاةفئاطلاوأةّمألاماظنةركق

يفةرصاعملاماظننيناوققفووءةيمالسإلاهتيلاعفب-عساتلالصفلا

ساسأف.“ةقلطللاةقيقحلانوفرعينيذلاءاملعللايلعلالكلاةيرظن

اهحرطيتلااياضقلابمادطصالوأيفىلبتدقوءحضاونذإةلكشللا

ةيضقيهو١۱۸۳ةنسرئازجللاسنرفلالتحارثإيرامعتسالالخدتلا

يفليثامكء(ةيرئازجلاةروثلاوةدحولاوةعيبلا)نمهتابكرمو(داهجلا)

ثيدحتةيضقيفىلجتوءناوطتلاينابسإلالتحارثإةيبرحلاةماوغلاةيضق

يذلاةعجارملاماظنودادعتسالاتارايتخاةيضقيفصوصخابو«شيجلا

ءاملعلاماظندوعيلهف.مويلاىلإةريطخلاوىلوألاةلضعملالكشيلازيام

ححصيوةيمالسأإلاةراضحلاذقنيوءنيفقللاماظنمدحشيونواعتيل

ةلحرمقالطنانلعيوءةعجارمللديدجوحيحصماظنحرطبًاطخلا

ثديدق؟حيحصلاءابتالايفاهدوقيويمالسأإالايراضحلاءايحإلا

هابتالايفمكحتتتناكيتلاةيعوضوملاةعيبطيهامنكلو.كلذ

؟قباسلايفلسلاهابتالالباقميفءاملعلادنعيعقاولا

يعقاولاءابتالاةيرظنيفملعلا

۱۸۷۴/ه۱۳۱۱-لوألانسحلاناطلسلارصعلولحعم

پببسبءاًبعشوةموكحبرغملاىلعيبوروألاطغضلادادزا)م1۸44

يسايس-ويحلاريوطتلاةقلحلماکتودودحلالعيركسعلالغلغتلاةدايز

تناكيذلايلودلايسايسلالغلغتلاةدايزو.”برغملليسنرفلا

-رصاعملاملسملا)ةينقتلاوملعلاةيرظنلةيمالسإةغايصوحن:اشابداؤفدمحأ.د

.(۱۹٢۲:ص٤۱۹۸4/۵:ددع

ةنيدماسنرفتلتحا١۱۸۹يفطبضلابوءلوألانسحلاناطلسلارصعةيابنيف(7)

ىلإاًّبرغيسلطألاطيحملانماًنالطنابرغملابونجلاهحاستكالالخوتكبحت

سفنيفو.بودحلاةهجنمايقيرفانعبرغمالزعلجأنمءافرشوتكبمت

پبونجةنافزوزلايداوىلإدودحلاربعقرشلاةهجنمتلصودقتناكتقولا

يتلاتاوتحاستكايفعرشتسلوألانسحلاةافورثإو.تاوتهابتايفجيجف

اًيلمعاهنمتهتنايتلاوبرملاقيوطتةيلمعيفةريخألاوةقلحلاتلثع

.يناثلالصفلالالخحوضوبكلذانظحالامك١١۱۲ةتس

ee



 

ةفاثكوءةيبعشلاحئارشلافلتيفةيلصنقلاةيامحلاراشتناهصخشي

اًمومعةيداصتقالاتاكرشلالغلغتوءةيراجتلاوةيسايسلاتايفافتالا

تناكيتلاسافةنيدمىلإرصعلااذهيفتلصواأىتحءلخادلاب

امكءاهيفلخدتينأ(ينارصنلا)ينيتاللاذوفنلاىلعمرحيةسدقمةنيدم

نميوروألاطغضلااذهديازترجفدقو.سداسلالصفلايفانفرع

نيتحورطماتلظنيتيضقكشيحلاثيدحتةيضقوءداهجلاةلكشمديدج

نمحرلادبعىلوملاناطلسلادهعذنماهيلعتناكيتلااهسفنةذحلاب

لوألامازبنالانأرهظيودبعنبدمحميديسناطلسلادلور

برحكراعميفيناثلاهمازېغأو)م٤۸(يلسی]ةكرعميفبرغملل

اورثأتنيذلانييعقاولاءاملعلافقومززع-۹٥)ناوطت

.داهجلاةركفلمهضفرلوحمهفقومومهججحهنماوصلختساوعقاولاب

نبدجحأخيشلاو‹(يسوسلا)يلالمسلادمحمنبلعخيشلالثمیو

تناطلسلارصعلالخداهجلاضفريناكيذلاءاملعلارايتيرصانلادلاخ

.لوألانسحلا

يلالمسلاةيرظن

نسحلاناطلسلافقومنععفادويلعخيشلاديأدقل

الإنيتلشافنيتبربتدعبهبمايقلابجيالداهجلانأىريناكيذلالوألا

تادارطتسالابناجىلإاذكهو.لماكلايركسعلادادعتسالاقيقحتدعب

يفركذ؛عافدلااذهلاحبصصخدقفلجيفةددعلا

هتلحرملالخاہسردوسوسبدلو.يسوسلايلالمسلادمحمنبيلعوه(۷)

يلوستلايلعهخیشلعابسردثیحسافىلإمثشکارملإلقتنامثلوألا

بەالاوهقفلالثممولعةدعيفزربءقارملادمحميواقردلاخيشلاىلعكلذكو

عبارلادمحمناطلسلاهبوقهتيويحوهتءافكلو.اهريغوباسحلاورعشلاو

0لونأللةيسايسوةيملعماهمةدعبماقثيحءلوألانسخاناطلسلا

سا.٢۳0-۳۵۱/۳:ةولسلابسحه١۱۳۱ةيئاثلاىدامج1۹٠:تبسلا

لوألاانتلاسريفةلوطمةمجرتهلائعضودقو.علاطملافاحتإبسحھ۸

١٤۹٠۱-١۷۸/۴١۱:(...دودحاةلكشم)

علاوط:كلذكو.١١:طوطخم? (لوحفلامسهيبنتيفةلوقملاةيابن)هباتكلثم()

١۱:طوطخ? لوقنلایھتنم:هتلحريفو؛نكامآةدعيف.طوطخم? نسحلا

.اهریغوءاهدعبامو
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ٽُاناطلسنعءالضفلاضعينم.بلطبعضوهنأهعلطم

ءالجبحضوتةرابعيهو96لامكدعبلإداهجلاىلعمدي

.داهحلانمفقوملالوحعقويذلاماسقنالا

-:يلياميفاهمهصخلنججحةدعباوحجلااذهيفضرعدقو

تاينقتلازوابتو«يركسعلاعاطقلاثیدعحتداهالبقبجي١

ءمدعلاكراصودابدقانيديأنيبيذلابرحلانأل»ةقيتعلاةيركسعلا

ثدحيذلابرحلاملعتينأدعبالإمدقتيالنأمامإلاىلعبجاولاو

مامإلاف(...)لعفيلفبلغلاهلققحيلةدايزلاهلنكمأنإوءهلثمبيتأيف

ثدحأبرحثدحأاملكلب؛بورحلانمداتمملاعمفقيال

۷٩...هلم

تأل«ماعلايآرلاتءادنسيلوء(عقاولاو)ةداعلاميكحتببي٢

هيلعابترتياموءتانيبلاهٻتدهشامىلعمدقتيةداعوافرعناک۳

ةداعلامدقت:هفالخبةداعلاو«مورلابلغتانتأبةةنيبتدهشولو(.

دقناكءتاهجلليعادلارايتلانأةرقفلاهذهفشكتو۳

ىلعابطغضلل(ةيلدعضئارعوُأ)تانیہةماقإلكرحتيوركفيذأ

عجارملاضعيهيلإتراشأاماذهوىلإوعدييكءنزخللا

ةيسنرفلا .*اضیأةيسن

حعلاصللوألانسحلاناطلسلااهمدقيناكيتلاتالزانتلانإ-۳

لپاقمةيبرحتاريعدلهلوبقوأءةيرابتتازايتمامهئاطعإنمنييبوروألا

اًّسایقءةعيرشلاعمةقباطتملاةسايسلايه:بوغملالالقتساىلعهظافح

ةتيدملارمثثلث۳.نأدارأ»امدئع«مالسلاهيلعلوسرلاهلعفامىلع

-هللاليبسيفدهاجتلكلامهللاقنميفنسحلاانالومنعباوجلا:وه()

.عومجملانم1:عومجنمض٠:مقر:طرطخن

`.قباسلاردصملا)

-١۱:قباسلاردصملا)

- E.D. Michaux - Belaire: L'héritage de Moulay El Hassan (in. (VY)

R.M.M.T.IX/1909, p: 413 et 417).
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ةنيدلابنيملسلاراصحنعاوعجريىتحء«بازحألاةوزغيفرافكلل

٩...ةروتملا

فرعأهنألءدالبلاريمأهررقاموهباوصلايأرلانإ٤

مايقلاىلعرداقريغبرغلانألوألانسحلاناطلسلاررقدقوءاهلاوحأي

ناو؛نيعضرفبسيلانئامزيفداهحجلانإ-هللاهرصن-لاقو"داهجاب

اًدوجولولعملاعمرودتةلعلانألءانئاملعنمريفغلامحلاهبلاق

حلاصلتناكءاملعلانمةيبلغألانأاّضيأةرابعلاهذهدكؤتو۷أاندعو

بجومدادعتسالانأيهوانهلولعملاوةلعلانأريغ.داهجللةوعدلا

اهيلعدمتعيناكيتلاةجحلايهداهجللغّلُمدادعتسالامدعوءداهجلل

.داهجللضفارلايمسرلارايتلا

ةهجنمءاملعلاوةهجنمريمألانيبفالخثدحاإد

ماكحألافلتختاملك»? :ءاملعلايأرىلعريمألايأرحجريءىرخأ

داهتجابلبءءاملعلالاوقأبهيفىتفيالف؛دصاقلافالتخابهيف

هذهيفداهجلاةيضقلعحلتةريثكىواتفتزربالعفو

روطتىلعلدياممء”"ديدجلارايعملايفينازولاهتبثأامبسحءفورظلا

نإفكلذمغرو.اهدناسيناكيذلارايتلامخضتوداهجلاةيضق

دناكولوداهجللداضملايمسرلارايتخالايهتناكةيدرفلاتارارقلا

طرشلاوءطرشهلداهجلا»نأ:يلالمسلافيضيمث."””ةيبلغألا

ءةيبوروألاتايامحلابةيمحمتاثفىلإعمتجملاماسقناطرشلااذببدصقيو

دالبلايفةوقوذوفناهلةئفيهومهلاصمونييبوروألاعماهبولقو

ىلإعمتجملاماسقنابتاجىلإاذه.اّمتحداهجلاجئاتنىلعاهبرئؤتس

ء۱۳:نسحلاانالومنعباوجلا(۳)

ء٢۲-٢۲:لوقلاةياهت.٠٠:لوقنلاىهتنمةلحرلا()

.۱۳:باوجلا(۷)

.ىلوألاةلأسملا۳/٤:ديدحجلارابعا(۷)
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ىلإالوحنتيتلاةعزنلاكلتيليو?Seriesةفلاخملا
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عمداهجلانالعإوءةرمدمةيلهأاًبورحشيعتةئحاطتموةرصانتملئابق

.ةريطخةدسفمىلإيدؤيسفورظلاهذه

ةميظعةدسفمىلإيدؤيداهجلابرمألانأ-هللاهرصن-ىأرالو»

باکتراو«ضعبنمنوهأرشلاضعبلاقفءنيدلاعطقلإيدؤت

توملسلالكأفداهجلابارمأهدلاووهدجنألمزالنيررضلافخأ

كلذنأضرقلاوءنيملسملانممهبثاغتسانماولكأوءاضعبمهضعب

ةمئاقلاةلعللوءركذتةيامحالورافكلاىلإليلادحأفرعيمنامزلا

وأاًممطتادالبلانممهودعنونکميمهنايهوابرغواقرشنيملسملاب

?e..عمطالي

ةردقلايأ«فيلكتلاباطخىلع»موقيداهجلانأفييمث

هدېمدصقيوءاهدوجوىلعةمالعاهلهللالعجماكحألانأل#هيلع

ركسعلاملعتوهدادعتسالانأبنولوقينيذلا»نكلءتادعتسالاةمالعلا

توكلميىراصنلانأبنوملعيالسانلانِإف؛نالصاحامهوءعقدملاو

ةيركسعلاةمدنخلامهتفرحنمفلأةئامةرشعيتنثانمرثكأ

الإءاقللادنعنولغتشپ?Yeثیيحبطابضنالاوةردقلابنوزيمتیوطقف

ءاقللادئعةيراغملالغتشيامنيب“°...ةدعلاوعفادملازيهجتوبرحلاب

نعزجعلاتافصنمهلكاذهو.ةعاطلاضفرو؛«بهتلاوءىىتوغلاب

.داهجلابفيلكتلاكلذبطقسييلاتلابوءداهجلابمايقلا

يرحبلوطسأىلإرقتفيبرغملانإفقبساملكبتاجىلإو۷

نعقلطلاهزجعدكؤياميفداهاةيلمعمدلعلعرداق

هاريامكدادعتسالانعباوجلااذهرخآيفملكتيمث.يأب

تاءارجإلاواهبديدنتلاوةيلصنقلاتايامحلانعمالكلابهتميهتنيووه

^”ەجاوتنأببييتلاةيهقفلاوةيرادإلا

لوحيلالمسلاخيشلااهضرعيتلاججحلاوتارربملاهذهناريغ

-٢۲:لوقلاةيابنو.۹٠:لوقنلاىهتتمةلحرلا(۷)
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هفقومامأ«ءيمسولافقوملانعاهبعفادججحوتارربميهداهجلاضفر

نكامأيفهنعنلعأدقوءداهجللةوعدلاىلإهيفليميةقيقحلايفناكفوه

دنعفقوملااذهلحماللاشعبىلإريشننأيفكيو.اهلكهبتكنمةريثك

-:هيفءاجثيح(...لوقنلاىهتنم»هباتكعلطميفدروامالشماهتم

ءارسلايفرغصألاوريكألاداهجلابهدابعرمآلا(...)هللدمحلا»

يذلاهللدمحلا»..ةئاعتسألاةيانع»هباتكعلطميفلاتو.(ءارشلاو

تعةئحجلالعجهللانأباًربخمءتاهجلااهلكلامعألالضفألعج(...)

نأىلع(...)داهجلايفهباحصأنمءادهشلالضفأنأو«فويسلالالظ

تايبأبناجىلإ«...ةرصابلاةليحلانيعوهوءةنسلكيفداهجلااوميقي

داهجلاىلإةوعدلاةرورضنعاهيفبرعأتاكلذفوتاهيبنتوةريثكةيرعش

ٹیح«لوقنلاهباتکيفدروامتاهيبنتلاهذهنمو۳ةحارص

? :هلوقبةحارصلوألانسحلاناطلسلابطاخ

نكامأيفهمحازكلذلوءكيلعراجهتبهاذإرفاكلانأكلذو»

(...)كقهرأهتفخاذإناجلاكودعلانأل«ىراحصلابلبءءارحصلاب

الفءاهانعميفاموتافوخملاراهظإىلعةينبمرفاكلابورحرثكأنأل

.“دنعامىلعةدايزلانعتزجعنإلثلابةلباقملاالإهعمكعفني

ةنسكانهيسنرفلاشيجلاعملباقتودودحلاىلإلصوامدنعو

نمةبراغملاهيلعوهاموءةوقودادعتسانمهيلعوهامىأروم٤

هذههيفيكبييريصوبلاةيزمهنماًنيِبيلالمسلارضحتسافعض

-:هيفلاقةيعضولا

وهباصلاميظعيفلیلنإتطتسااممهکبا

امو٤/۷١٠٠:(...ةيقرشلادودحلا)ىلوألاانتلاسريفالصفمكلذلانضرع(۸۳)

.اهدعمب

ِ.۱۳:(...لوقنلاىهتنم)ةلحرلا()

ةيانم)هبانكيفحيرصلكشبهفقوميلالمسلاحضودقو.٥ردصملا(۸)

لعاًذكؤمءهرصعناطلسهيفهجاولئاهصنيف(١۱۲-١١٠:ةئاعتسالا

لبيرامعتسالاوزغلانماعمرئازحجلاوبرغملاصيلختلداهحجلانالعإةرورض

هلغتسايذلااطخلاوهةيمالسإلانادلبلانيبفقوملاةدحوككفتربتعاو

.لالغتسانسحأرامعتسالا

۴ro



 

نأو.داهجللةوعدلاوهيلالمسلليقيقحلافقوملانأنيبتياذكهو

دحأكهعقومقلطنمنمناكداهجللضفارلايمسرلافقوملانعهعافد

ناككلذبو.هسلجمءاضعأدحأوءناطلسلاةيشاحنينوكملاءاملعلا

تناسلىلعهيفملكتيناكيذلايمسرلافقوما:نافقوميلالمسلل

ههو.صاخلاهفقومنعهيفربعيناکيذلايصخشلافقولملاو.نزخملا

اهيصنمدقفتنأميطتستالتناكيتلاءةيمسرلاتايصخشلاةعيبطيه

عماهفقومنعربعتنأرطضتتناكتقولاسفنيفو.هنعلزانتتو

.اًنايحأضومغلاوءماشتحالانمعونبكلذ

يرصانلاةيرظن-

هضفرنعربعدقف٠^دلاخنبدحأخيشلاام

بسحاهلكءةيعامتجاوةيسايسوةيركسعبابسأنمامالطناداهجلل

يلسيإمازادعبىرخأةرممازهنالاولشفلاةبربتةداعإحجرتهيأر

ناطلسلاءاتفتساةبسائمباذههيأرنعيرصانلاعفاذدقو.ناوطتو

تنتاكيتلاةيراجتلاداولاضعبحيرستلوحءاملعلللوألانسحلا

اذإةوقلالامعتسابددوءاهحيرستةرورضبةيبوروألالودلابلاطت

ءحييرستلاةركفليرصانلارصتنادقوء””حيرستلااذهبرغملاضفر

?١۱۲۵١١1۸۳۵/۱۳C1۸۹۷(يرصانلادلاخنبدمحأسابعلاوأوه

.ةيمسرةيرادإماهمةدعيفبلقتو.سردودلوابالسةنيدمنميوالسلا

ةيبرغمةيغيراترداصمعمجيفلقتتلااذهنمدافتساو«ندمةدعىلإاهببسبلقتنا

:وثأتامك.كلذريغوبدألاوفوصتلاوخيراتلايففلأدقو.ةماهةيبنجأو

.ةديدعاتككرتو«يرعلاملاعلاوابوروأيفعاضوألاروطتبمتهاوءةئادحلاب

٢٦۲-۳٢٥۲:ءافرشلاوخرؤمو٠/۹:اصقتسالا:هتجرتنععجاري

۔امھریغو

مورلابئلاطملوحءاملعلالوألانسحلاناطلسلاهيفىتفتسايذلاريهظلاعجار()

رردلا:جاحلانبدمحأ:دنعتاونسسهذنمةعوتملاداولاعبعيرستب

ىلعباجأدقو.۳۸۹/۲۳۹۰:فاحتإلاو١١٠-14۹/۲:طوطخن? ةيرهوجلا
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-داهجلاضفرلوحهراكفأنأريغءنزخملليمسرلافقوملامعدو

نماًقالطناداهجلاضقربيصخشلاهعانتقادكؤت-ودبيامىلع

-:ةيلاتلابابسألا

ءةيبوروألالودلللئاهلايركسعلاقوفتلانأيرصانلادقتعي١

يعرشلافقوماوهداهحجلاضفرلعجيلئاهلابرغملافعضمم

نمةياغىلعمويلاىراصنلانأىفخيال»-:لوقيف‹حيحصلايسايسلاو

ةياغىلع-مهرسكربجومهٹعشهللامل-نوملسملاوءدادعتسالاوةوقلا

يأرلايفغوسيفيكفءكلذكناكاذإوءلالتخالاوفعضلانم

براحيوأيوقلافيعضلاذبانينأءاضيأعرشلايفولبءةسايسلاو

ءةسايسهبرمأتملاممهجولااذهىلعةبراحملاف؟حالسلايكاشلالزعألا

نأةمكحلاملعيفررقتدقوا-:فيضيمث““ةعيرشهبتدروالو

نيبلصحتالوءنيلئامتلاونيداضتملانيبلصعحتامنإةعفادملاوةدئاعلا

بابنمالوءداضتلاباينمسيلودعلاعممويلاانلاحوءنيفلاختلا

٠“"«مهفاف«فلاختلابابنموهامنإو«لئامتلا

يفبرحلاوداهجلانمىلوأةرورضلاوبفعضلادنعملسلانإ٢

عمةندهلادقعزاوجب? مهيلعهللاناوضر-ءاهقفلاىتفأدقو».ةعيرشلا

ءةرورضلادنعاًرئاجانالاماءاطعإناكاذإفءلاملاءاطعإىلعرافكلا

ء(...)لاباهليتلااهنامئأبتالومتملاضعبءاطعإزوجيالفيكن

اموةرضميأوةرضمانلمهتجزامموءانبمهطالتخايفنإيرمعلو

سيلوءةبراحملاةرضمىلإةبسنلابرغصتستاهنكلوءنوملاعلاالإاهلقعي

امبرحلاىلإهوعدتفملسلاىلإكمصخكوعدينأةسايسلاويأرلانم

حضاونذإةعيرشلايفةرورضلامكحف.اليبسملسلاىلإتدجو

انبهذموهاذهو#زجعلادنعبرحلاىلعةنداهلاوحلصلاحيجرتوهو
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نإوءةئدهلااندنعتزاجكلذلوءانريغبهذمو

ىلع

-“٠امكلام
ريغب

رم

ةيلهألاهيورحوةبرطضملاهفورظببرغملانأيرصاتلادقتعي-۳

ةكرحمحبرينأهنكميالهلهأدنعةيماسقنالاةينهذلاةرطيسوةنمزللا

ةندهلاحجريكلذل.ةيبوروألالودلاةوقلثميفناكولوداهجلا

نولثامممويلابرغملالهأانضرفوللب"-:لوقيفداهجلاىلعحلصلاو

ةدعلاتسيلهنأل«كلذمهليغبنيناكالدادعتسالاوةوقلايفودعلل

يئغييذلاياهدحوةلئاقلاولاجرلاةرثكالو«بورحلايفةيفاكاهدحو

دعقيواهعيمجموقيءةدحاولاديلاكةعامجلا

لاتقلاةعزنهدنعتفعضيرغملاعمتجملانأكلذكدقتعي٤

نمةاناعلاولاضنلاوةهجاوملابراجتبايغوءهيلعملسلادوهعلوطل

كرتيتلاةيلومشلاوةيلاسرلاةركفلادقفامكءءادعألادضبورحلا

الحبصأةطحتمةجردىلإءاوتسملزنوءلاضتللممألائيعتوبوعشلا

عبرىلعرداقريغهلعبجببسوهوءةصاخشيعلاتوؤشبالإاهعممتي

داهاىلعةنداهملاوعلصلاحیجرتيرصانلایریمثنمو.داهجلاناهر

ملسلايفلايجألامهيلعتلاوت(...)مويلابرغملالهأو»-:لوقيف

ءاهدئادشوبرحلايف? مهنعًالضف-مهفالسأدهعدعبو«ةئدهلاو

-مهسوبلمومهبورشمومهلوكأممهمامثإوءاهدئاكموءادعألاةاناعمو

؛مهتاسننيبومهنيبقرفةيثيحلاهذهنمقبيلىتح? ىفخيالامك

.ربخلاسيلو

ورمداهجلاطورشنأيرصانلادقتعيقبساملكعمو٥

ملعا»-:لوقيفحلصلاوةنداهلاحجريوداهجلاضفريكلذلو؛ةيفوتم.

ءنمحرلاةملكءالعإىلعنايغطلاوكرشلالهألاتقوهداهيلانأ

ةملكنوكتلووأاًعوطهللانيديفلوخدلاىلإكلذباوقاسنيل

صولخوةريصبلاذافنم:ىلفسلايهناطيشلاةملكوءايلعلايههللا

۱۸۸/۹:قياسلاردصملا()
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ءاهنمةبيرقلاوأةوقلاطرشبكلذلكوءنيدلاىلعةريغلاوةينلا

ىلإهنمبرقأةنتفلاىلإناكءانركذامطرشوأنكرلثخاامهمو

هبلطتفيكفذئمرذعتدقيعرشلاداهجلانإلوقنلب.داهجلا

1.ويلا

هیعودودحويرصانلاضقانت

بابسأيفزكرينألواحيرصاتلانأقبساملكنمرهظي

مهفينأنودءةوقلاوفعضلانيبقرفلاةلكشمىلعداهجللهضفر

ةديدجةطخاهنمجرختسيواهددحيو؛هفعضبناوجوأرخآلافعض

نمو؛ةقيتعةيديلقتةرظنفعضلاوةوقلاىلإهترظنتلظثيحبءهبرضل

ءةديدشةغلابماهتحلسأوةيبوروألاةيركسعلاةوقلاقوفتيفغلابمث

اًباهرإواًديدشاًبعرسوفنلايفقلخينأهنكمياهلهفصونأىتح

ءةمواقمللةلواحةيأيفريكفتلاذفانملكسوفنلاىلعقلغيامم

ةيسفنهذهوءنييبوروألاعملمأعتلايفديحولالحلامالستسالالعبجيو

شيعلاوةحارلاومالستسالالوطنأنيبوءاهدقنبهسفنوهماقةريطخ

رهظیو؛حيحصوهوءاهقلخيفتماسيتلافورظلايهملسلايف

اهدقنبموقييذلاتقولايف«هتاروصتيفاًيلمعاهسكعيهسفنوههنأ

.هتمأءاثبأنمنيرخآلادنع

اذإفءهيلإبهذامسكعهدقنهجتينأبجاولانمناكدقل

تطیبهوءملسلالوطببسبلاضنلانعتفعضدقسوفنلاتناك

:ءاسنلالثملاجرلاحبصأىتحءتاوهشلاوزئارغلاترطيسوءممهلا

راکتبااهيفططخوةديدجقرطبناكاذإاًضوصخبرحلاوداهجلانإف

رصعيفةيبوئحجلاوىطسولااكيرمأيفثدحاملثم? ودعلاعزفت

ةمواقملاولاضنلاةيعضوىلإسائلادرييذلاوه-هسفنيرصانلا

عمتجملانأواًضوصخءةيبرحلاططخلاملعتوةيلاتقلابراجتلاباستكاو

لبءهليرصانلافصوبسحاًّيمالستسااًغمتحمنكيمليرغملا

.هلهئادعأةداهشبىلوألاةجردلانمالضانمواًاجشواًيبرحناك

.1/۹14:قباسلاردصملا()
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بناجىلإةعوبطملاورجحلاىلعةعوبطماوةطوطخملاةمهملارداصملانم

ىلعلدتامكلمعلااذهيفايوناثاًردصملقتيتلاقئاثولانمةلسلس

.ةحورطألاهذهةياهنيفرداصملاةحئالكلذ

:تاطوطغميهثحبلايفاهاندمتعايتلاةصصختملابتكلامهأ

يلعو٠...ةرفكلاعمقم»يئاجللايلاغلاو«...ركتبملاكلماجات»قالفلا

يفةمغلافشك»يدودركلاةطوطخمامأ«...ةئاعتسالاةياتع#يلالمسلا

بتكلايفاهتامولعمتديعأدقفهذهىلعٌقحماظنلابرحنأ

ثالثلاتاطوطخملاوءاّميكًالالغتسااهلغتسنلكلذل.ىلوألاةئالثلا

كلذلءةملكلاىنعمبةسايسلاملعيفتاحورطأنعةرابعةروكذملا

صاخثحبباهنمدحاولكةارفإيفاكلالالغتسالاالغابلطتي

.هب

ىتلاءريبينزىلعلةيروتسدلاةركذماةمدقملالغتساانلواحامك

رصاعماموهشلابروطتلاودادعتسالالوصأيفةماهةيرظننمضتت

نمضتتيتلادارمميركلادبعلةيروتسادلاةركذملاةمدقمكلذكوءةملكلل

ء؛ساسألابةيروتسدلادونبلاىلإهجوتنملثيحبءةمهماًراكفأاهرودب

.نآلاىلإلغتستملتامولعمنمهبرخزتالاهتامدقمىلإانهجوتامنإو

صنئلاک؛تاطوطحختنمضةمهمصوصنلالغتساانلواحامك

نمض)روطتلاةركفوروطتلالوحيلداتلاميهاربإخيشلاباوجبقلعتلا

ةمارغلوحيقارعلادمحأخيشلاباوجبقلعتلاصتلاوء(طابتغالاباتك

ةعيبلاكلذكوءدادعتسالايفةمهمةيرظنهيفحرطييذلاوناوطتبرح

لوح«ةيلعلارخافلايفيئاجللامالسلادبعدنعمهمصنوءةيظيفحلا

دمحأةطوطغخمصنوءىراصتلانممولعلاسابتقانععانتمالابابسأ

ةيرظنلايفةمهمةحورطألثمييذلا«ةراسخلانايب»يئيغلبلا

بابسألبولطلالالغتسالاهلالغتسانمنكمتنملوءةيمالسإلاةيراجتلا

قئاثوىلعاهيفائدمتعاىتلا«داجنألاةينغ»ةطوطخكلذكو.ةيعوضوم

كلفلاوبطلايفتاطوطخلملانمةلسلسبناجىلإاذه.ةماه

تالهؤلاةفرعلثلاثلالصفلايفصوصخلاباهانفظو«تايضايرلاو

.اذكهو.ءاملعلادنعدادعتساللةيملعلا

:يرومينوبباتكىلإريشننأيفكيفةيبنجألابتكلاامأ

\۵



 

ملنكلوءرارقتسالامدعوةيوضوفلاوةيماسقنالاهيفرطيستتناكمعن

لبءيرصانلانومضممالکبسحةيبرحلاحورلاوةعاجشلاهصقنتنكت

ناديملايفايلعلاةيدايقلارطأللرقتفيوءاهيفهيجوتلاهصقنيناك

نوكرلاومالستسالافاذكهو.يركسعلاويركفلا:هيعونبيهيجوتلا

ناكامثإو؛يرصاتلامعزبسحيرغملاعمتجملازيتةفصنكتململسلل

داهجلايفعمتجملاماحقإيرصانلاضفرنإفيلاتلابو.هيجوتلاهصقني

عمبورحلايفهبرابتفعضوءةينوكسلاةايحلابهدهعلوطببسب

عفدينأيضقيقايسلاذإببسلاعمةضقانتموةسوكعمةركفءرخآلا

مالستسالاوةينوكسلانمجرخيىتحهودعدضداهجلاىلإعمتجللاب

.سكعلاسيلوءلاضتلابرابتبسكيو

-قحىلع-يرصانلااهرقتحييتلاةيمالستسالاةيلوكسلاهذهنإ

ةطلاخملاولاضنلاىلعاهلضفيواهيلإوعديهسفنوههدجلءاهدقتيو

ةينوكسلاىلإاعدوءةلزعلاوشامكنالاديأنأهلقبسدقف:عافدلاو

هثاغلإوييرغملايرحبلالمعلافيقوتديأامدنعءمالستسالاو

۔

:ةنسيبوغملايرحبلالوطسألاءايحإماشهنباناطلسلادارأدقل

ىلعحتفتلاةيلمعقالطناةيادبناككلذنأرهظيوم۹٠۱۸/٤٥١

ىلعبرغملاةبيهضرفوةيبرغملائطاوشلاةسارحةلواحمباهأدبجراخلا

ةسارحلاهذهبرضلعوطتنملوأاسمنلالوطسأناكفءةيميلقالاههايم

نمتنكمتيتلاةيبرغملابراوقلامامأةلوهسبحجنيملفاهيلعءاضقلاو

ءانیملعاهموجهاسمئلاتددجفءهنمعطقلاصضعبتمنغوهعدر

هبراوققرحواهلوطسأميطحتمتوءىرخأةرمتلشفريغشئارعلا

مثءاسمتلاوبرغملانيبةقالعلاترتوتفءهدارفأمظعمرسأولتقو

عفديذلابرغملاباسحىلعرتوتلااذهتجئأوامهنيبايناطيربتطسوت

.ةيلامةريعداهل

هنمجرنالدبو«قيلعتلاوفصولابثدحلااذهيرصانلاذخآ

ءةيدجلانمبجيامبيوروألادملاثادحأةهجاومةرورضدكؤتجئاتنب

ناکيذلاو-يرحبلاناديلملايفبوغماهيلعيذلافعضلاكرادتو

ءلاضتللدادعتسالاو-خيراتلاربعةيلاوتملاهتامازهناوهتالكشمببس

۴\۰



 

ىلعءاضقلاوشامكنالاةسايسديؤيهدجنءةهجاوملاتاينقتدیدجتو

نأملعاو#? :لوقيفةينوكسلاومالستسالاىلإوعديوءيبرغملالوطسألا

نُمحولادبعىلوملاناطلسلاضارعإيفاببستناكيتلايهةعقولاهذه

هذهءايحإدارأالهللاهحر-هنإف:هنأشبءانتعالاورحبلايفوزغلانع

ءةيرحبلامهتاودأومهددعروفووجنرفلاةكوشمايقنابإفداصءةّتسلا

جيهوءعازتلاولداجتلاوعافدلاوةموصخلاريثيرحبلايفوزغلاراصو

دقعداكىتحءاهلةيلاولاسانجألالودوةيلعلالودلانيبنغسضفلا

.مصفنيةنداهملا

ءوهنموهورئازجلارغثىلعسيسنرفلاءاليتساقافتاكلذدكأو

رمأنعفقوتلاهلرهظف«هتيوروهرکفلمعأو?.C..)ناطلسلامجوف

:رحبلا

ةحلصمللاًيعر

ةيمالسأإلابکارملاوزغنمةدئاعلاةعفنملاةلقلو

زيلكنإلالثمجنرفلانمرابكلالودلانالعإكلذىلإمضناو

يتلارحبلانيناوقطبضبموقينمالإبكارملانوكتالنأب«سيسنرفلاو

یضتقمىلعةدوملااهظفحبمودتوءةيقاعلااهعمدمحتوءهرمأاہبمیقتسی

-:كلذتامهمنموءطورشلا

اهيلإاهبكارملوخدةلودلاديرتيتلايسارلابلصانقلابيترت-

وُعرشلاىلعدعاسيالدقامتامهلاهذهنموء(...)اهيفاہترابتو

سوههيفاممكلذريغىلإءاهيلعبترتيامو؛تانيتنركلا:لثمعبطلا

هلامهإهيدلدكأتوكلذىلإيضفيامكرتىلعناطلسلامزعدتشاف.ريبك

هذهرفوتل

ىلإعوجرلابرغللارايتخابابسأيرصانلاضرعياذكه

:يهومالستسالاوةينوكسلاوشامكنالا

-ةيبوروألالودلليرحبلاقوفتلايأءجنرفلاةكوشمايق

ء٦۲-0/4٥۲:قباسلاردصلا()

۳۹



 

لودلافرطنمةنصرقلاماظنءاغلإورئازحلاىلعاسنرفءاليتساو

يلصتقلاماظنلارودىلعموقيديدجيلاعماظنءاشئإو-ىربكلا

ةدئاعلاةعفنملاةلقلو-تالكشلالحوتاقالعلاميظنتيفيسامولبيدلا

مامأمادطصالابنجتيأءةحلصمللاًيعروةئنصرقلانم

.ةيبوروألاليطاسألا

هبتنيملف:اًناتبةيعوضومريغاهدجنبابسألاهذهلمأتنامدنعو

وهءيئيرملارصعلاذنمهبايغوءيبرغملالوطسألافعضنأىلإيرصانلا

تدمللةيريبيالالودلالالتحاو«سلدنألاطوقسيفببسلاناكيذلا

هبتنيملءنآلاىلإلالتحالاتحتاهضعبلازياميتلاءةيبرغملاةيلحاسلا

لوطسألاكرادتوًأطخلازوابتىلإوعديوءهيلعهبنيواذهىلإيرصانلا

.ةديدبجتوهتيمنتويبرغملايرحبلا

وههتمةعفنملاةلقوقيتعلاةنصرقلاماظننأيرصانلاربتعاامك

ةروطتلملاةمظنألابعوتسيلثيحبءلوطسألافيظوتل,ديحولاماظنلا

يركسعلارودلاوأةيندملاةيداصتقالاةايحلايفلوطسألافيظوتل

عمةسفانملانعهزجعوينصرقلاماظنلاىلعهبتيملف.ثيدحلا

تایطعمعممءالتيال«ءاقبللهتيحالصمدعوتايطعملا

يفابلوخدلاو‹تاينقتلاوتايلآلاديدجتوهزوابتىلإوعديوءةرصاعملا

.ةديدعمللاةرصاعملاماظن

يذلايلاعلايرحبلاماظنلايفلوخدلانأيرصانلابعوتسيملف

اًرقاحوءسفانتلاوةفرعملاوطالتخالاىلعاًرفاحلثميتاريغتملاهتضرف

يفلوخدلاىلعكلذكاًرفاحوءتاينهذلاوتاينقتلاديدبجتىلعيلاتلاب

ةيرابت-ويحلاتاينقتلاو.ةفرعملاوريكفتلاوطيطختلايفةسفانملاناديم

لب.روطتلايفطرشكةسفانملارصنعةيمهأكرديوء(ةيراجتلاةيفارغحلا)

عفادتلاساسأىلعموقييذلا.ءروطتلايفةسفانلانوناقيرصاتلالهابت

ةينوكسلاوشامكنالارربمنموء(ةهجاوللاوأ)عارىصلاوقباستلاو

.يوروألايرامعتسالادملاعفاودالهاجتموأالهاجمالستسالاو

يوروأللايرحبلاقوفتلاةدايزيفنأاًمومعيرصانلاكرديملو

ةوقلانعثحبلايفزفاوحلادحأكلذكوهيذلا«يدحتلارصنع

۳۹۳



 

اهيلعموقييتلاةيراضحلاةيفلخلامهفيملامك.روطتلاو

حمسينكيليذلافحزلاوهوءيلاعلايتيتاللايوروألايرامعتسالا

ديلوتلماعخيراتلايفعفادتلانوناقبسحناکلب«؛شامکنالاب

ةوقلانعثحبلايفعفدتوءتاقاطلارجفتنأبعيتلاطوغضلل

امك«ةريبكةقدبجرعألانبااهجلاعيتلاةيرظنلايهوءدادعتسالاو

.ةحورطألاهذهنمريخألالصفلايففرعنس

شامكيالاىلإيرصانلاهيفاعديذلاتقولايفوءاذه

كلذربتعاوءةيبوروألاةراجتللبرغلحتفىلإوعديهدجن

ىنعمالهنأاذهنمنابف»-:لاقفداهجلابمهتهجاومنماًررضلق

اموملسملاوفحصلاالإءناكايأرافكللءيشعيبعنمبمويلاءاتفإلل

يفدحألنكيليذلادحلاىلإةوقلانممويلااوغلبءامانعميف

ةبراحملاوعنملادنعمهنمةعقوتملاةرضملافالخب(...)باسحالونظ

-:كلذنعاًغفادمفيضيمث«.ةداعلاوةيوقلانئارقللاًرظنابعوطقمف

نمثلابهنورتشيامنإفءكلذنماًميشاتماورتشااذإىراصنلانأىلع»

ةيعرللحابرألالصحتفءلاباهليتلاةكاصلابهنورشعيوءلابهليذلا

يهتنيملا.«كوكشمفءالغلاامأوءاهبعوطقمةعفنمهذهوءناطلسللو

-:لوقيفيلاتلاحيجرتلاىلإ

يأرةرضمانلمهتجزامموانبمهطالتخايفنأيرمعلو...٠

ةرضمىلإةبسنلابرغصتستاهنكلوءنولاعلاالإاهلقعياموءةرضم

هتكلوءطالتخالاةروطخىلإيرصاتلاحملياذكهو."هةبراحللا

يراضحلاقمعلاكرديمهنأدكؤيامءةبراحملاوداهجلانمنوهأاهلعجي

كالهتسالاوجاتنإلاتاقالعماظنبلقيفهتروطخوءيراجتلاوغلايف

بالقنالايأ«يسايسلاوينوناقلاويركفلارييغتلااهعبتييتلاةيعبتلاو

وزغللةريطخلاةيراضحلاداعبألاقمعكرديملثيحبءاّمومعيراضحلا

.يلومشلاوزغلللخدمكهتروطخو«يراجتلا

ةصالخ

ةيساسأتاميوقتةثالثلالخنميرصانلايعوالنيبتياذكهو

.۱۸۷-4/٩۱۸:قباسلاردصملا(٦)
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ءاوس)بولطملاقمعلااهدادتمافعضويعولااذهةيدودحاهلكدكؤت

ماحهنأعمء(روطتلانوئاقجارختساقمعوأءيراضحلاقمعللةبسنلاب

يفمقيهتلعجةيدودحملاهذهنأريغءهسملينأداكیتحهلوح

٠.ضقانت

ىلعاهيفدمتعاةيعقاوتايطعمنماًقالطناداهجلاضفردقف

ةوقلايهةيركسعلاةيجولونكتلاةوقلااًربتعم«فعضلاوةوقلاةلداعم

رصتعللالوءةيططخوءةيئيبوةيفارغجلماوعلرابتعانودبءاهدحر

.رخآءيشيالالويرغملاناسنإللادنعيرحلا

يقهبراجتةلقوءيرغملاعمتجملايفةينوكسلارصثعمجاهامك

هذهىلإهسقنوههيفاعديذلاتقولايفءةيركسعلاتاهجاوملا

هتظحالمنود؛يرغملالوطسألاءاغلإديأو«شامكنالاوةينوكسلا

هتظحالمنيبضقانتلااذهوىاغلإلاوشامكتالاوةينوكسلاهذهبقاوعل

لقعلايفريطخضقانتىلعلدياهيلإهتوعدمثءةينوكسلاةروطخ

هماہتايفاّضيأحوضوبكلذرهظيو.مهميجهنمغارفىلعوءيدقنلا

ءاّمامتةقيقحللضقانمرمأوهو‹مالستسالاوةينوكسلابيرغملاعمتجملل

ناكيذلاءةيدرفلاةيتاذلاةعفتملارصنعىوسةقيقحلانمهيفسيلو

.ةيميظنتلاةدايقلاوهيجوتلابايغبقلعتتءةماهبابسألاخضاو

ةينوكسلاوشامكنالاىلإيرصانلاهيفاعديذلاتقولايفمث

ءةيبوروألاةراجتلامامأبرغلاحتفىلإكلذكهيفاعدءداهجلاضفرو

يدؤتنيحيف«برحلاوداهجلانمنوهأاذهةراجتلارصنعاًريثعم

داهجلابقاوعنمرطخأةيراضحبقاوعىلإيراجتلاوزغلاجئاتن

اًقيضاًمهفداهجلايرصاتلامهفدقفاًمومعو.يركسعلامازهنالاووزغلاو

يركسعلاداهجلالدبيندملاداهجلاىلإدتميهلاًمساواًمهفحرتقينأنود

وزغلابقاوعكرديملوءاضقائتمواّصقاناًمهفةينوكسلامهفامك

رثكأالقاخرؤميرصانلاناكف«بولطمايراضحلاكاردإلايراجتلا

۔ايلقعاحرؤۇمهتم

٤\۳



 

نماثل)للصفلا

ةلئامملاةيرظن

شيجلاتاينقتوماظنلاموهفميف

ماظنلاموهفم

«...ةرفكلاعمقم»هباتكيفاًنايحأطلخي*”يئاجللايلاخلانأمغر

بلاغلايفعاطتساهنأالإ.داهجلاوتادعتسالاوءماظنلا:ميهافمنيب

.داهجلاودادعتسالا:يموهفمنع(ماظنلا)زرفيوءاهنيبزيمينأ

هللادبعنبسيردإىلوملاةيرذنمينسحلاينارمعلايئاجللادمحمنبيلاغلاوه()

ىلإ(ةلابج/بيبزلادالبنم)ةياجلادالبنملقتنا.سافةنيدمسسؤميولعلا

مث.امهريغويمومحلانيالاردبوقارحلاخيشلاىلعابسردثيحسافةنيدم

رهظيو.ةدجوةنيدمبءاضقلاةطخدلقتامكسافةنيدميفايتفماًسردمحبصأ

.مولعلافلتيفةكراشماو«يملعلاقمعلاوةهابتلابفصتيناكهنأ

تامهنأرهظيو.م۱۸۷۲-۱۲۸۹ةنسيفوتدقوءطبضلابهتدالوفرعتال

دملاةحود:اهنمتافلؤملانمةعومجمكرتدقوبقعريغنمنسلاريغص

ئلأللثملارهازلاقداصلارجفلا-نيرشعيئبانيلاعلابسئوةرازويفنيكمتلاو

رظانةيضقيفطايسلاضضم-يلاليجلارئاثلارحاسلانهاكلاةيدهمنالطبيل

-عدبلايففيلأت? قاقزلاةيمالىلعحورش-طاشملادمحمبلاطلانيكاسللا

.ماظنلابرحودادعتسالاباجيإنايبيفماسحلاوناتسلاپةرفكلاعمقم

:ةدوسنبمالسلادبعوء۸٤4٤:طوطغ? راصبألاةهزن:يثرنثملا:هنععجاري

۸*1۱1۹۷۲۴١٠01:ددع-يملعلاثحبلا.يئاجللايلاغلاةجرت

ةيبرعلارداصملا:كلذكو:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:ينوئلاو

ء۱۳٠۱:برغملا

۳۵



 

ناپحرصامدنعء(ماظنلا)حلطصمركذبروكذملاهباتكلهتسادقف

ةلودللاًيمسراًبلطموةحورطمةلكشمتحبصأ(ماظنلا)ةيضق

-۱۸۵۹-عبارلادمحمناطلسلادهعىلعةيبرغلا

نعبهذايلماحودلبلاءاهقف»يتفتسينأرطضايذلا

نم(يكلالابهذما)يبهذملافقوملاديدحتناكدقل«ماظنلامكح

مكحلااذهددحييئاجللالعجاممءءاتفتسالانمدوصقماوهماظنلا

صوصخللاماظنلابرحنعمالكلايفاذهيفيلأتتعضودقوا

ةنُسلاوباتكلاببجاولا«صوصروللانايئبلاكوهيذلا

:نيتلأسمةيادبلاذنميئاجللانبياذكهو

تاينبلاكصوصخمبرح:وهيذلاماظنلاموهفمبقلعتتىلوألا

ةثيدحلاتاينقتلاةطساوبمتتيتلاةثيدحلابرحلاوهماظنلاف.صوصرللا

ماظنلافيلاتلابو.ةددعتمنكامأيفكلذحشوامكدعاوقلاو

.شیحجباثيدعحتوه

ءبوجولاوهويكلالابهذملايفماظنلامكحبقلعتتةيناثلا

يأ«صوصتلاوباتكلاببجاو:يكلالابهذابسحماظتلان

ةدكؤملاةيعامتجالاةيداهتجالاةجحلاوءةيثيدحلاةجحلاوءةينآرقلاةجحلاب

«ةينآرقةجحىلااهبيترتوثالثلاججحلانيبطبرلااذهو.ءاهقفلاعاجإب

هلونمهلکباتكلاربعهجهتنايذلابيترتلاوهةيهقفمثءةبثيدحمث

۔هرخآ1

وهيذلا(ماظنلا)نأىلاكلذكةيادبلاذنميئاجللاريشيامك

لكلااذهءةموظنمنمءزجوهفءلكنماءزجلئميشيجلاثيدحت

ءدادعتسالاةموظنمءازجأنمءزجنذإماظتلافءدادعتسالاوهةموظنملا

/لكلا)دادعتسالامكحنإف:بوجولاوه(ءزجلا)ماظنلامكحنأامكو

 

:٣٥/:يفومملا:عجاريءاملعللاذهناطلسلاءاتفشانعو۳:ةرفكلاعمقم)۳(

ناطيلسلامهيلإهجوتنيذلاةرشعلاءاملعلاءامسأضرعتسيثيحء۵

.۵:قباسلاردصملا(۳)

۳۹



 

برحؤاغتابدادعتسالابجاولافذننیحوا.كلذكبوجولاوه(ةموظنلملا

ةرفكللةناهلاوةّلذلاومالسإللزعلاوةيامحلالصحتهبذإماظنلا

6«ماثللا

ءةموظللادادعتسالانعهجحنانربهرودبيئاجللاحرطياذكهو

يفةيجهنمةيلاكشإكلذبماظنلاحبصيفءماظنلابلطمنماًنالطنا

قالفلانأالإءطبضلابقالفلادنعوهامكء(ةثادحلا)دادعتسالاموهفم

.يهقفقايسيفهحرطيئاجللاو«يقطنمقايسيفهجانربحرط

ماظنلاعفاود

يفماظنلاسابتقاىلإعفدتيتلاةيعوضولابابسألايئاجللاددي

:ةيلاتلاةعبسلارصانعلا

لباقيف:زرحأامزرحأهبوءزرابوزربهبرفاكلاودعلانألا١

نذٳإودعلافهبلباقاموحنبلئاقيولباقوهبحفاکاملثمب

؛رصنلازوحأهبوقوفتوزربيبوروألاينيتاللارامعتسالاوهو

ةيرظننومضموهماظنلافءماظنلالضفپهلاققحترصنلاوروهظلاف

هتودبوءرصنلاوقوفتلاوروهلظلالوصحليئاجللااہبلاطييتلاةلئامملا

بلطمةلئاملاماظنلاف.ينيتاللايرامعتسالاديدهتلادصليحتسي

.ديدهتلازواجتليساسآ

هسنجچلعءارغإلاعقيوىاكنإلاوءاضغإلاهللصحپلا۴

عافدنالارصتعيوقي(ةلئامملا)ماظنلاسابتقانأل.سيسخلا

لمعيامهدصوهتجاهملعمهزفجورامعتسالادقنيملسملاىدل

.هتياكنبابسأنمكلذوءهفادهأوهتاططغلاشفإىلع

سفنهلتقمؤيوبعرلابهذيف:مالسإلاملعيلوا

دصىلعزفاحلادلويماظنلانأىلعدكؤيثيحاّبيرقتقباسلانومضللا

.برغملانعينيتاللاموجهلا

 

.٦۷:قباسلاردصملا()

ء٥1:قباسلاردصللا)5(

.١:قباسلاردصلا()

۳\۷



 

سفن.اهبلسوىلإيضفتهبرحةفرعمنآلو»-٤

يرامعتسالا)ديدهتلادصسجاهنأدكؤياممءاضيأقباسلانومضلملا

.مهتالاغشناةمدقميفناكةبراغملادنع(ينيتاللا

دادعتسالاوةظلغلاوسأبلانم-ماظنلابرحيآ? يهو»۵

ةثالث:دادعتسالاو-ةظلغلاو-سأبلا.«مالسإلالعبجاولا

:يهابوجومالسإلايفةبجاوبلاطمىلعلدتتاحلطصم

ميركلانآرقلاكلذبرمأامكءرافكلاىلعةظلغلاقيقحتبلطم

ىلعةظلغلاف.مهنمىوقأنكيأ[۷۳:ةبوتلاةروس]4طلعولاقف

.بجاووهفاهقيقحتيفساسألاوهماظنلانأامبوءةبجاورافكلا

ميركلانآرقلاكلذبرمأامكءسأبلاودادعتسالاقيقحتبلطم-

ابربیرورقنياممهل:لاعتلاقفاضيأ

نكلوءبجاورفكلاىلعةقوفتملاةوقلادادعإف[٠:لاقئألاةروس]ليحل

ماظنلانوکیاذكهرو.بجاونذِإماظنلاف‹ماظتلابالإنوکيلقوفتلا

.ينآرقصتبابجاو

هلتلّرس[ةيماظنلا]هبرحبوءفاصرملابرفاكلاودعلانأل»٦

ةيقلخلانيبةقالعلارصنعانهحرطيء«تلوسامةسيسخلاهسفن

يتنيتاللارامعتسالافبرغملاىلعموجهلاو‹يركسعلاقوفتلاو«ةيبيلصلا

ماظنلابرحىلإلصوتاملفءةيبيلصلاةيفلخلاوأزفاحلاببسبداصرللاب

هسفنهلتلوس:نيملسملاىلعابقوفتوةثيدحلاايجولونكتلافشتكايآ

.(م١٦۱۸)ناوطتويلسيإيفبرغملاىلعموجهلا

يركسعلاقوفتلاوءدصوتلاپېسءءادعلابیسةيبيلصلاةيفلخاف

سايتقانأيهةجيتنلاو«برغملاىلعموجهلاببسء(ماظنلابرحب)

ىلعءودعلاقوفتىلعءاضقللةيساسألاةليسولاوهماظنلابرحلبرغملا

 

ٹثیدحتلوحهتلاسريفةدوسنبيدهادمحمهدكؤينومضملااذهسفن)۷(

.٢/٤٣٤۳٤٣٤۳:ينوتلا:دنععجارت.شیحلا

ریتعیف«ةيرامعتسالاةكرحلامفاودةرابعلاهذهيفصخليو٦:ةرفكلاعمقم)^

.يرامعتسالاعافدتاللىلوألابابسألانميعانصلاراجفتالاوينقتلاروطتلا

۳۹۸



 

قيقحت)ةعجارملانيبةفالعلايئاجللاحرطياذكهو.هموجهبیس

صاخواذجروصحوقيضراطإيفنکلوء(وزغلا)ةهجاوملاو(ةئادحلا

.يركسعلاراطإلاب

نأبانهحرصيءنوبلغيماظتلابرحبمورلانأمرجالو»

مزهىلعةرداقلاةديحولاةليسولايهةثيدحلاةينقتلابرح«ماظنلابرح

يهةثيدحلاةيركسعلاةينقتلاف«برغملانعهداعبإوينيتاللاموجهلادصو

ريغرخآءيشالو.يوروألاديدهتلارطخداعبإوءةمزأللديحولالحلا

:ةيلاتلامکابعفاودلاهذهمتخكلذلدنعةقيقحلاهذه

ةيامحلالصحتهبذإ:اظنلابرحذاتابدادعتسالابجاولاف»

دادعتسالابوجوف.۳«مائللاةرفكللةناهملاوةلذملاوزعلاو

يتلاةضوورفملاةرورضلايهءةيمتحلاةقيقحلايهماظنلابرحسابتقاپ

داعبإيههدنعةمزألاف:ةيبرغملاةمزألالولحاهيلعرودتواهيلإيهتنت

.بوغمانعيوروألاديدهتلارطخ

ماظنلاتارربم

بابلا)يفيئاجللا.لواحءماظتلابرحتابجومفرعينألبق

ضرفتيتلاةيعقاولاتارربملاميدقتعمقم:هباتكنمثلاثلا

يركسعلالاجملايفثيدحاولاماظنلاتاينقتسابتقابرغللاىلع

اموةديدحلاتاريغتلاوأ)ةيعقاولاتاراهذهزرفنکمیو.صوصخلاب

(ينيتاللاماعلاحلاصلةوقلانزاوتيفداحبالقلانمهبتزيمت

:يهقئاقحعبرأيفاهصيخلتو

ةوقلايفهقوغتوءينيئاللابوغلاروطتبيئاجللافرتعي١

لجسيكلذنماًقالطتاوءاشهدماًقوفتتاينقتلاوةيركسعلا

ء“”اههجويفةقيتعلاةيديلقتلاةيركسعلاتاينقتلافوقوةلاحتسا

.۷:قباسلاردصلا()

ء۳٤۳١۱٠:قباسلاردصملا()

تنروقاذإبطخلالشمةيبرغملاةحلسألانآىريفةقيقحلاهذهيرصانلادكؤيو()

ء۹/١٤۱۸:اصقتسالا.ةيبوروألاةحلسألاب

۳۹



 

ء٦1۹0ماع(ةيسنرفلاب)عبطيذلا«ايقيرفأيفةينارصنلاوةيمالسإلا»

يراضحلاوزغلانعتثدحتيتلاةيسنوفلابتكلامهنمربتعييذلاو

برغلامشةبراغم»:يلوپجروجباتكبناجىلإءايقيرفأليسنرفلا

يراضحلاوزغلانعيروميتوپالبقهرودبثدعحتيذلا!ايقيرفأ

برغملافصو»:درادوكنويلبانكمثءيبرغلانادوسلليسنرفلا

ناکهبحاصرابتعابوء١۱۸۱ةنسنيدلجميفسيراببعبطيذلا

يسنرفلايراضحلاوزغلانعةحارصبثّدحتدقف«رئازجاباًيفرشاًّفقسأ

نمضرشعنماثلانرقلالالخ«ريتلوثاهنعثدحتامكءايقيرفألامشل

يفهللاقملالخ«ریبلاث»هنعثدحتامکو:'قالخألايفةلواحماهباتك

,R(نلاعلا(لج de deux mondes?هباتكيف؟سيهناج»وء٤۱۸۸ةتس

دقتسنملاتنأريغ.ًاضيأ١٠۱۹ةنسسيراببعبطيذلاهةيبرغملاةلأسماد

ريسيلكشبالإاًنايحأاهلغتسنمللبءةبولطلاةدافتسالابتكلاهذهنم

نأنمرهشأوةحضاويراضحلاوزغلاىلعنأةجحلارابتعاباج

.فرعت

ثحيلااهققحيتلاجئاتتلارصانع-و

انضرعةيجهنموةيرظنجاتنىلإةحورطألاهذهيفانصلخدقل

ةمتاخاهتنمضتيتلايهةيساسأتاصالخثالثنمضليصفتباهمهأ

برهللدمحلاوقيفوتلاهللابو.ةحورطألاةيابئيفةماعةيجاتنئسا

.نيلاعلا

يرامعلادمحأ

ه١٤٤١٤۱مظعماناضمرمتميف-ساف

٦١۱



 

ماظنلاتاينقتسابتقابوجوىلإهيفوعديمكحبكلذنمجرخيل

يفماظنلابرحنأ:لدعلاكلمااميأملعا#:لوقيفيبوروألايركسعلا

پابلارخآيفطرفالءدیأتتهرکاسعذاغتابايتفلاوءدكأتيهبوجواندهع

البرحجارشتساوطابنتسايفمهلوقعتكاذ(...)مورلانإ:لوألا

اوثدحأقءهتبراحنغتمل:هریغبمهعفادومہبراحنموءهتبراحمقاطت

٠نيبهئاقتإوهماكحإيفاوغلابوءدهعلايففورعملابوعحلا

شهدملايركسعلايجولونكتلاقوفتلااذهنأبكلذكلجسي٢

اذهبمورلانأوءيمالسإلاملاعللاًريطخاًديدبتلكشيحبصأمورلل

:امهنيتريطخنيتجيتنقيقحتنمالعفاونكمتقوفتلا

هومكحأاملق»اهلالتحاوةيمالسأإلاوزغيفعورشلا91

اودم:(...)هوعرتخاوهوثدحأامىلعهونقتأوهوعاطتساامىلع

.°”.؛نيملسمللمهديأ

نوملسملاراصق.اوفاطهبمهضرأو»يمالسإلاماعلاقیوطت۔ب

اوبعرهودهاشاذإ

هقمعضويمالسإلاماعلاعجارتبيئاجللافرتعيلباقلابو-۳

لجسیو؛يبوروألاماظنلاتاينقتلةداضمتاينقتعارتخانعهزجعو

تايثقتسابتقاةرورضب? همعزبسحاوزجعال? نيملسملاكولمعانتقا

لياقيبرحيفمالسإلاكولملوقعتكاذف».يرغلايركسعلاماظتلا

°`*لكشبلباقينأالإاًعفادهسأبلالوهلدجويملفء؛ماظنلاهب

.٤٤:ةرفكلاعمقم()

ليبسىلععجار-اهسفنةيبوروألارداصملاعيجاهيفقفتتةقيقحلاهذهو

امو١٤۱:رشععساتلانرقلايفةيبوروألاةراضمحلا:نواربيرفج:لاثملا

.اهدعب

قيوطتلاةيلمعبصاخلايعولااذببيئاجللادرفنيو:ةرفكلاعمقم()

.اًمومعةيرامعتسالاوةطخللقمعبهكاردإدكؤيام.موجهلاو

تاينقتروطتىلإىدأىراصنلاونيملسلانيبعارصلانأبانهيئاجللافرتعي

ضرفدقوءروطتلاكلذلثمقيقحتنعنوملسملازجعامنيبرخادنعبرحلا

دعيضقانتيسهلأريغ.رخآلاتاينقثنمسابتقالاىلإةدوعلاةرورضزجعلااذه

-هئظبسح-رابتعاىلعقرشلابةيمالسإلالودلانمسابتقالاىلإوعديوءليلق

۳Y



 

هسابتقاوهيلإعوجرلااذهيفببسلاو«اًعجارهيلإلكلاداعف:(...)

ميلاقألارثاسيفهذاحتاىلعاوعجا«كلذل»ادارورفكللاًرجازهنوكل#

.(1)راطقألاو

ءزحلاوهبرغملانأبيئاجللافرتعيقبسامىلعءائبو٤

اًدماجواًقلغنملظيذلا? همعزبسح-يمالسإلاماعلايفديحولا

ىلإكلذبءمورلاموجهلضرعتىتحءةيلابلاةقيتعلاتاينقتلاىلع

يفاًريشمو(م١٦۱۸-۵۹)ناوطتبرحو(م٤٤۱۸)يلسیإةكرعم

ةيبوروألاتاموجهلادصيفةقيتعلاتاينقتلالشفىلإهسفنتقولا

سابتقاةيمتحاهيفلجسييتلاةجيتنلاىلإريربتلااذهنمصلخيليلع

نإ»:يهتارابتعالانمةعومجمهتضرفيذلايبوروألاماظنللبرغللا

ادعءارآلاتقبطأكلذىلعءهبالإلصحتالنيدلاةيامح

دمنأىلإهلاحىلعبرحلايفهرمأيقب(...)يبرغلاينيدلارطقلا

امذتينأ(...)همامإىلعنيعث:هلاجروهضرألهديرفاكلا

ماظتلاركسعوسارهلاوعفدملابدادعتسالانممالشإلاكولمهذا

.°«ماتخلاومامتلاةنبلهنوكيفلصألاكعرفلانوكيلو

عمهرودبفدهتسموهفيلاتلابو«ملسم«يتيد»دلبنْذِإبرغلاف

رظنيفيوروألاوزغلاف.يوروألاوزغلليمالسإلاماعلاةيقب

دضهجوملماشوزغوهو؛نيتلتلاوريصتتلالجأنموزغيئاجللا

ةلسلسيفةديدجةلحرمديدحجلايوروألاوزغلافءهلكيمالسإلاملاعلا

هذه.ةينيتاللاةعماحجلابوعشوءةيمالسإلاةعماحلابوعشنيبةهجاوللا

قتسابتقانعهعافديفيئاجللاججحاهيلعرودتيتلاةقيقحلايه

شاةوقلاماظنتاينقتهربتعييذلا“يوروألايركسعلاماظنلا

يأءماظنلاتكردأو«ةيبوروألاتاينقتللةلثاممتاينقتىلإاهرودبتلصوتاأ=

يفنوناق=)روطتلايفعارصلارود:وههدنعمهلاوءيركسعلاينقتلاروطتلا

.(روطتلا

.٤£:ةرفكلاعمقم()

يتلاوأ.رصمبيلعدمحمتاميظنتىلإكلذبريشيوهو.٤:قباسلا

.دعبنمانرشأامك.يكرتلاشيحجلاىلعيلاعلابابلااهلخدأ

.مداقلالصفلايفظحالتسامكيلالمسلااهلجسيتلاةقيقحلاسفنيهو()

۳۲۱



 

.()هلریظندوجوليحتسلملاةوقلاماظن

ماظنلاتابجوم-

رثكأبلمعلابجوتيمالسأإلاهقفلايفتاعقوتلاةدعاقنأل

.ةيلاعفتاينقتلاكلتىوقأماظتلاو«ضرألاىفاًموفتوةيلاعفتاينقتلا

هریغبهلباقنمو«بووحلانمهریغبلباقيالماظنلابرحناکثیحا»

نمنيدلاىلعىشخيالهذاغتانيعت:بولغلاوروهقملامكحيفناك

ةييقفلاةدعاشقلاوادابعلالعيرغللارطقلايفرفكلاءاليتساوءتاسفلا

°`“”ەيابسأوهتابجومعفدتومسيهعقوتیشخیاملکو»:لوقت

نماهنأامكءاّدجةماهلاةيجهنملادعاوقلانمهذهتاعقوتلاةدعاشق

ةيجيتارتساةيوقةدعاقوأنوئاقيهفءةيمالسأإلاةسايسلايفتباوثلا

دادعتسالابوجواهيلعنوسسؤيو؛مهريغوةيكلاملااهبلوقي

تاعقوتللدادعتسالابوجونماًمالطنا؛عقوتموهاملکل‹ئراوطلل

يئاجللالوقبسح-ةتؤمةوزغيفأَييبنلاهررقيذلا(عئراوطلل)

ءهعقوتیشخيامةداممسحباومكحو«مهريغوةيكلاملاهبذخأف»

.«كلذدمتعاو

يسلدنألارطقلايتفم»هذهتاعقوتلاةدعاقةغيصددجدقو

:هصنامهلباوجنم? رایعملايفامبسح-بلنبديعسوبأذاتسألا

.°"هماكحأدادعتسابهبابمسحيعرشلاةنظميفهلوزنعقوتلا

بوغماةيحضويئاجللاسيقيءهذهتاعقوتلاةدعاقنم

ىلإيهتتيلةروكذماةدعاقلاماكحأاهيلعلژتيو«يبوروألاديدهتلاهاجت

مثإوءىشخيالبت:ماظنلابرحةلأسمكلذكف»:لئاقلامكحلا

ديلادمعمفيكفءاننيبيتلاةينيدلاةوادعللءانيلإةرفكلاديدمرهظي

ء‹ماظنلابدادعتسالابجاولافذئتيحوء(...)دلبلايفةصورفلازاهتناو

7٤:ص.ةرفكلاعمقم()

جهلملايفةروثهذهتاعقوتلاةدعاقلثمتاذكهو.۸8٤:قباسلاردصلا(٢)

مرتيملامك.ايئابنمرتحتماهنأريغءاهبلمعلامتوليمالسإلايسايسلا

۔اھریغ

YY



 

."«ماقملکيفهبرحملعتىلإعاطقنالاو

لبق۔يئاجللاريبعتبسح۔بجیناکماظتلاتاينقتبدادعتسالاف

ةوادعلاهذهنألءابوروأوبرغملانيبةينيدلاةوادعللاًرظنتقولااذه

تاعقوتللدادعتسالاو.تقويأيفمهموجملمحت

مهموجهدعيل؛برغلاىلعاومجهاملفءدادعتسايأعقيلنكلو

دادعتسالاوهو)بجاولاةجردلعجامم.اًمقاوحبصألباًعقوتم

۔بجوألاةبترمىلإلقتنت(ماظنلاب

نإفءهزواجتعقودق(تاعقوتللدادعتسالاوهو)بجاولاناكاًذإو

.هزواېتنکمیال(لالتحالاووزغلادصلدادعتسالاوهو)بجوألا

هرصعناطلسيئاجللابطاخ(بجوألاوبجاولا)نومضللااذمب

تملع:(...)هریغوبلنباهرکذامررقثاذإ»:ئاقدم

نکیمناوهعرفوهلصأمسحبهعقوقىشخيامنكلمااأ

.۲هللاهحیبيميذلاهبفيكق

وزغلافءمالسإللرفكلالالتحاوهًالصأهللاهحبيمليذلا

`لوق(...)طرفدقفاًالصأهللاهحيبيالبرغمللينيتاللايوروألا

ةحابإبناميإلاالو(...)فذقلابضرعلاهللاحابأامف:يفارقلا

ةفرعنبالاقو»ء"”نيدلاظفح:سمخلاتايرورضلاىوقأ:هلوقو

يفارقلالاقو.«نايدألاظفحىلعلللاعاجإنويلوصألالقن:هريغو

رفكلاةدسفمنمنذإنيدلاظفحف.«دسافملامظعأرفكلاةدسفم»:اضيأ

ةدسفمنأل«؛سمخلاتايرورضلاسأرىلعيتأي(رفكلالالتحانميأ)

ءرد:كلامانمامإدعاوقنمناكمثنمو.دسافملامظعأنمرفكلا

فرعتسامكيلالمسلاهنعربعطبضلابىثعلااذهو.4۷4۸:قباسلاردصما()

.يلاتلالصفلايف

:قباسلاردصلا()

مهضعبدازو.لاملا-لقعلا-لستلا? سفنلا? نيدلا:يهسمخلاتايرورضلاف()

سفنلاقبسينيدلافءنيدلاوهاهمهأفءةيمهألابسحةلسلستميهو.ضرعلا

:لثمجار.نيدلانععافدلالجأنمسفنلالذبببيثيحبءهنععافدلايف

ء١/٠۸٠۸:يماسلاركفلا:يوجحلا

۳Y۳



 

ةدعاقيهو."قالطإلابحلاصملابلجنمىلوأقالطإلابدسافلا

ةدعاقةبترم)بجاولاةبترمنملاقتتالاةرورضضرشتةيهشقف

موجهلادصيأ(دسامفملاءردةبترم)بجوألاةبترمىلإء(تاعقوتلا

رد:يئيتاللايوروألالالتحالانمنيدلاطفحنالءيوروألا

ءرديآ)رشكلالالتحاءردورفكلالالتحالءردياءدسافملل

:تابجاولابجوأةبترميفيأتايرورضلاةمدقميفهنأامبء(دسافلا

ةمدقميفاهرودبيهثيدحلايركسعلاماظنلاتاينقتسابتقانإف

تاينقتلاهذهنودنمذإءتابجاولابجوأةبترمييا‹تايرورضلا

.(برغملانعينيتاللاوزغلادصيأ)دسافملاءردنكميالةئيدحلا

ءدسافملاءردةدعاقوتاعقوتلاةدعافيفدبينأيئاجللاعاطتسااذكمو

(ةئادحلاب)ةوقلابديدجتلاوروطتلابوجوللبءروطتللةيهقفلاةيعجرملا

لإبجاولاةبترمنمماظتلاسابتقابلطملقننمهئكمتوءاهنععفاديو

تومہضميفدجوتةئادحلاةوقلاوأةوقلاةثادحلانإ:بجوألاةبترم

.ةلاصألابيهقفلاركفلا

.العفظحالنامكيمالسإلاهقفلانيماضميفتباوثلانماذهو

يذلاينيتاللابرغلاعمةوقلانزاوتققعحيماظنلاسابتقانأل۲

رىكسععداتامامإلاانالومىلعنيعتيهنأملعي:برغملاددم

ِ:ماظتلا

.ازرحأامزرحأهبو«زرابوزربهبرفاكلاودعلانأل»_

.؟لتاقوهبلباقاموحنبلتاقيو؛لباقوهٻحفاکامہلباقیلو»

يفعسولاودهجلاغارفتسابةعفادلابوجوةدهعنمًاربيلو»-

°".

كاخدإقيرطنعينيتاللابرغلاعمةوقلانزاوتققعحتاماذإو

ذاامامإلاىلعاذلەنايغطلذیوهدیدېتلشفیسف:ماظتلاتایثقت

٠"هرفكلالالذإوةياكننمهيفالماظتلاركسع

.يكلالابهذملايفةريهشةيلوصأةدعاقيهو:ةرفكلاعمشم(٤)

١۵:قباسلاردصلا(۲)

.5*:قباسلاردصلا()

۳Y



 

لاشفإوءنزاوتلااذهقيقحتىلعلمعلايفلوألالوؤسلاو

رافتتسالاودادعتسالايفرادملاهيلعنألريمألا#وهينيتاللاديدهتلا

.«ءاهتناةيعرلامثءاءادتباكلذببطاخملاوههئأل

ومألاىضقأ:ماظنلاركسعبدادعتسالاريمألالفغانإف»:ةجيتنلاو

هذهيفوةلايإوسلدنألاةريزجبعقوامكىلإ

يفالنايصعلالحميفكلذبمهوءكولملاريصقتىلع»#كلذلديةلامحلا

مهبءادتقالالحم

ررقيةريطخةجيتنىلإ-بجولااذهيف-يئاجللايهتنياذكهو

امإف؛مالسأإلانعدادترالاعقوالإوءماظنلاركسعبدادعتسالاامإ:اهيف

يفمالسإلليبيلصلاينيتاللالالتحالاوأءةثيدحلاةوقلابدادعتسالا

يفهلعجيوءتالبلاريمأىلإكلذةيلوؤسملمحيةلاحلاهذهيفو«برغللا

دادعتسالايفصخلتتةعاطلانألةعاطلاماقميفالهللنايصعلاماقم

مالسإلاةنايصنمنكمتيتلايهاهرابتعابةيلاعفاهرثكأوةوقثدحأب

دادعتسالانعلفاغتلايفهللنايصعلاصخلتيامنيبءهنعرطخلاداعبإو

نأ:يهوةيعرشلاةصالخلاىلإيئاجللاىهتنيكلذبوءةلاعفلاةوقلاب

هلنايصعاهلامهإولجورعهللةعاطثيدعحلاماظتلاتاينقتسابتقا

«(دادعتسالا)ةيعرشلاةقيقحلانيبدالبلاريمأعضياذكهو.هناحبس

.(لالتحالاوفعضلا)ةييراتلاةقيقحلاو

زاوجمدعنم:ماظنلارىكسعحبدادعتسالابوجودخۇيل۳

نأانيلعبجينكلوءهملسننأانيلعبجيالهنإفءةرفكللنمؤلامالسإ

ثيدحلايركسعلاماظنلاتاينقتسابتقافنْذِإ.«...هنعمهعفادن

ةيضقلحضاونيمضتوهوءلالتحالانمنيملسملاصيلختلبجاو

.۵۳:قباسلاردصملا(۷)

۵7:قباسلاردصملا()

لالتحالانمنيملسملاصيلختنعثيدحلارثكدقو.۵۳:قباسلاردصملا()

لزاونوىواتقعومجم:الثمعجار-ةرتفلاهذهلةعجارلالزاونلايفيرامعتسالا

امو٥:ينازوللديدجلارايعملانملوألاءزحلاكلذكو.ع.خ.طوطغ? لوهجمل

.اهدعب

۳ro



 

نماهریرحتيفبوغمابجاوو?eA)ةئس)رئازجللاسنرفلالتحا

نمةعومجمبهذهةيهقفلاهتجحيئاجللامعددقو.لالتحالااذه

نباوءيرزالاوءٺوئحسوءريشبنباوءربلاديعنياك)ءاهقفلايواتف

نععاقدلابوجوىلعاهلالخنمحليل(مهريغوليلخو«بجاحلا

.لاوحألاتناكامهمهعيلختلامدعوءملسملا

تحتمهطوقسوءنيملسملانععافدلايفلشفلاةلاحينو

اذهنممهريرحتلدهجلکلذبةرورضيئاجللاىري‹لالتحالا

ىواتفبكلذىلعالدتسم«نكمأنإلالابىتحوأحالسلابلالتحالا

(...مهریغوریشبنباوءدشرنباوءبجاحلانباوء‹يجابلا)

هنأملعيهنمو(...)هریغوماظننمنکمآامہنیعتمنیملسملاصالختسا

.لهأللاحبملسملامالسإزوجيال

ءتقولااذهلبق-يئاجللابسح-بجناکماظنلابدادعتسالاف

ءةددهلإةيمالسإلاتاهجلانماهريغوُرئازعلانععافدلانکمییتح

تحيصأهتيلوؤسمنإفءاًددهمهرودببوغماحيصأدقونآلاامأ

صيلغتمث«ينيتاللاوزغلارطخداعبإلهسفننععافدلايهوءةجودزم

ماظنلاتايتقتسابتقالةجاحلافعاضامءيسنرفلالالتحالانمرئازجلا

ةيهقفلاماكحألايفةييراتلاثادحألايئاجللاجمدياذكهو.ثيدحلا

للااهرابتعاب(ماظنلا)ةئيدحلاةوقلاقيقحتببلاطيل:(اهيلعاهطقسيوأ)

ذأيذلا(يوروألا)ينيتاللاديدهتلانمدالبلاصلغخييذلاديحولا

يفاًريثكرخأتبرغملانأىلعرارمتسابحليهنأمهلاو.رارمتسابدكأتي

تايلوؤسملاهعمتدادزاوءبقاوعهنعتبترتاموهو«ةوقلانعثحبلا

بوجوبلوقلاقالطإنمماظنلاركسعبةدعلابوجوذخؤي»٤

ةيامحلابنيملسلالذاتعفدليأء«نيدلانعنالذخلاعفدلماظنلا

مهبيصتيتلاةيسفنلاةيمازجنالانممهعتمو‹مجتايوئعمطوبهوءةيلصنقلا

نيملسملالذاتعنميةثيدحةوقنيوكتوماظنلاسابتقافمهفعضةجيتن

.٤٥:ةرفكلاعمقم()

:ىقباسلاردصملا)
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نميلاتلابمهعنميوءمهسوفنيفمالسإلافعضوءمجتايونعمطوبهو

تايونعملاطوبهنأل«مهتياحتحتلوخدلاونيينيتاللامورللمالستسالا

ملاعللمورلاٌقيوطتنإ.نيدللنالذخوهوىراصتللليلاىلعدعاسي

ةيسفنقلخ-هلوقبسح-هيفلغلغتلايفمهعورشوءيمالسإلا

نعزجعلاولالحنالاوفعضلاباورعشال؛نيملسلادنعةيمازېغا

ةيمازهتالاونالذخلافيقوتلثيدحلاماظنلاسابتقايهةجيتنلاو.ةيامحلا

ریصموماظنلاسايتقانیبيئاجللاطبرياذكهوءةدرلاىلإيهتتتدقيتلا

.عمتجمللةيتحتلاةينبلادنعمالسإلا

ةملكءالعإلداهجلابوجونمماظنلابوجوذخؤي»

ءالعإلواهللبءمالسإلاةسارحصوصخعرشیمداهحلاف‹مالسإلا

٠ىلعهتملك

ولعلاقيقعحتوءةيمالسإلاةيلاعلاقيقحتلبجاونذِإداهجلاف

يهثيدحلايركسعلاماظتلاتاينقتنأامبو«ضرألايفمالسإلل

۔.بجاوتاينقتلاهذېمدأادعتسالانإف:ڭكلذبمايقللةيقيقحلاةليسولا

ةرورضبهيفحرصياًبسانمامكح«يدواتلا»خيشلانعيئاجللاريعتسيو

ضرألايفمالسإلاولعقيقحتوأءةيمالسإلاةيلاعلاقيقحتلداهحلا

نمهظفحوطقفمالسإلاةسارحلتسيلداهجلاةيعورشم»:لوقيف

يشامكهریغىلعمالسإلاراهظإوءهللاةملكءالعإللبءراشكلا

«نمألاعمولوهنمدبالفءالعإللناكاذإوء-ةفرعنباثیدح

"
٠

.

لصحيالو»:لوقيف«يدواتلا»مكحبديدحجلاهمكحيئاجللاطبريو

موولانأل:ماظنلاركاسعذاغتابالإدهعلااذهيفمالسإلاةملكلءالعإلا

نمو.اڙويجواًبولغممهمكحتعحتوءاًروهقماهنودمہبراحنمنأنوری

.[؟]هتوطسمظعتوهتكوشدتشتوأهتملکولعتفیکف«اًروهقمناک

ةداهشومالسإلاةملكنوكتنأعراشلاضرغنأضرفدقوا

كلذكنوكتالوءاهبءاردزالاورهقلانعةهزلمءاهريغىلعةيلاعقحلا

:اصقتسالا.هللاةملكءالعإىنعميرصانلارسفدقو.٠٥-۵٥0:قباسلاردصما()

.لالقتسالابهللاةملكءالعإربينزيلعرسفامنيب.۹

٢/۰۸٤۰:ينونملادنعربينزروتسدعجاري

۳Y



 

.«ماظنلاركسعاإ

.كرتلاولىغلاببجاو:هريغىلعمالسإلانيدرهظياملکو

امکءءریغهعمرهظيالیتحءمالسإلافرشراهظإوهامئإسئانكلاو

ىلعيالوولعيمالسإلاذإقةينارصنالوةيدوهيمكيفنعفرتالا

.۳(دیلع

يفةوقلابوجوطارتشانم:ماظنلاركسعبوجوذخۇيال1

ةّمَأنيملسلايفةوقلادوجوطارتشانم:دصقييأ۳*0

نمانوكتنأامهيفطرتشيةيمالسأإلاةلودلاوةيمالسإلاةّمألاف؛ةلودو

نأليفةوقىوقأانوكتنأامهيفطرتشيلبءناكمبةوقلا

ىلعةيادبلاذنماسسأتةيمالسإلاةلودلاماظنوءةيمالسإلاةمألاماظن

نأعيطتستالةيلاسرلاةلودلاوأةمألاو«يلاسرفدهوأأديم

ةثادعللاماظنوأةثادحلانيئاوقوقوقنودبضرألايفاهتلاسرققحت

ةوقلانعثحبلانماًنالطناةيبرغلاةينيتاللاةمظنألايفسست

ةقيقحلايهوءاهدنعيلاسرلافدهلانماًنالطناءخسارًادبمكاهدامتعاو
يرامعتسالادمالالخنيبوروألانيركفمانمددعابحرصيتلا

اذهعلطمريضاملانرقلايففيئكلا

صاخلايركسعلاًأدبلاىلإيلومشلاأدبمااذهنميئاجللالقتتيو

ىلعمرحامرارفلانأ? ةديدعةيهقفماكحأنماًنالطنا? ىريف

ةبيرقلاوأةئفاكملاةوقلاطارتشابهميرحتطبترا؛مالسإلايفنيدهاجملا

:الكماهتمءاهقفلاماکحأنمةعومجمبهتجحاذكؤمءۇفاكتلانم

 

ةحقصلاوردصملاسفنىلعاًمئادلديوهفسابتقالالعشماهلامقرروكتاذإ
.لوألا

يفاهيلعانفرعتامكيرامعتسالاركفلايفةوقلاوءاقبلاةيرظنعمااتيقتلانه)
.ةييوروألارداصملانمهريغويناميلسلادنعةحورطألاهذهنمريخالالصفلا
:هلععجار? مىلعلاومالسإلا:هترضاحميفنانيرهلعربعيذلانومضملارهو
۳۰۳/۲:يمالسإلاماعلارضاح

۳A



 

ءاّددعمهنودامفمهفعضودعلانوكينأةوقلاو:بجاحلانبا»

7.رارفلامرحيف:اًدلجوةوقليقو

."السلايفةوقلابراقتعمددعلاربتعملا:سنوينبا»

ةوقلا:اًئيعداهجلابوجوطرشنأب:ةفرعنباحصفأدقوا-

فلكملافعضودعلانوكيهو؛هيلع

ثيحنماًبيرقتةحلسألالثامتوهناديلايفةوقللىندألادحلاف

ددعلاف.لقألاىلعرخآلاددعفصنذئيحنوملسملانوكينأوءعوتلا

وهوءةوقلاوهةحلسألاعاونأبراقتنكلوءةريبكةلكشمسيلنإ

ةعومجمبةقالعاهلءةيتحتةيركسعةيعانصةيئباًعبطضرفياذهو؛مهملا

يئاجللاهنعتكساموهوءةيركفلاوةيداصتقالاوةيملعلاتايطعملانم

؛يحطسموهفميلاتلابو؛يلكشهدنعةوقلاموهفمنأدكؤيامم«هریغو

.(هتيرظنيففعضلارصنعطبضلابددحتيانهو)دودحمو

عاونأعيمجبودعلالتاقي:ءاهقفلالوقنُمماظنلاذخؤيا۷

.«هتمفيخنإرانلابو

ˆعيمجيأءبرحلاعاونأعيمجبلاتقلاصخرتيتلاءاهقفلاماكحأف

رفوتينأنكمييتلاءةروطتملاةخلسألانماهريغوةيرانلاةحلسألاعاونأ

ةوعدلانومضملمحتاهنألماظتلابلمعلانومضملمحت:رخآلااهيلع

«ریشبنبا)نعءاهقفلایواتفنماًددعيئاجللارىضحتسيو.ةلئاملالإ

ةهجاومةرورضىلعاهلكصنت(...مهريغوبجاحلانباوءدشرنباو

مغرو؛نكمأاذإهيلعقوفتلاوءتاينقتلاسفنوحالسلاسفنبرخآلا

اهتحابإبمكحتءةريطخلاةيرانلاةحلسألالامعتسايفظفحتتاهنأ

ماظنلاركسعو»:لوقلاىلإكلذنميئاجللاصلوءةرورضلادنع

؛هٻلباقیفءوههٻلتاقثيحاميسءهبلتاقيف«برحلاعاونأنمعون

اذكهوهليخنمةصوصخللاهتيفيكبمداصيو

ةلثاملاطرشبتبلاطالمهماكحأوءاهقفلاىواتفنأبيئاجللاصلختسي

٦۵:ةرفكلاعمقم()

,۵۷7:قباسلاردصملا()

۳۲۹



 

دادعتسالاةبم

ةيراصَحلا

اجذومنبرملا

لوألارجا

دادعتسالاووزغللةيعجرملاميهافملا



 

.ةلئامملاكلتوهماظنلاسابتقانإف:رخآلل

لإلصوتيلهنوکنمدهعلااذهيفماظنلابوجوذخۇي»۸

اهبالإ(...)بجاولا

رفكلالالذإوهزازعإومالسإلاراهظإوداهجلانأةيرمالو»

لوقلماظتلارکسعبجيهبوجونمو«بجاو:هراشثداخإوهراغصإو

:نييلوصألا

ةيلوصألاةدعاقلاف.«بجاووهفهبالإبجاولاىلإلصوتيالام»

موجعهلارطخدصوهو)بجاولاقيقحتلةيساسأةلآماظنلانأيهنذإ

.بڄاوماظنلافمٹنمو(يوروألا

:لاقيالو»:لوقيفةيلوصألاةدعاقلاهذهيئاجللاشقانيو

«هریغوماظنلابرحبتوكينأنممعأوهيذلاداهحجلاسفنبجاولا

:لوقناألنعمصخأبهلراعشإالمعألاو

ذئنيحو٠ماظنلابرحنودبروصتيالتقولااذهيفداهجلاد

.؛داهجلابنورومأمنوملسلاواًبجاونوكيالفيكو«بجاوماظنلاف

ماظناهيلعسسأتييتلاةتسلاتابجاولاقايسلااذهيفشقانيمث,

طقساذإيتلاوءاهظفحتوةيمالسإلاةعامجلاماظنسسؤتيتلايأءةمألا

:لوقيفرايهاللضرعتوةعامحجلاماظنللتاهدحأ

تناكموقاهادآاذإتس:هّضنامنسحلانعورمعوبألقتو»

:نيمثآاوناكاهكرتىلعةماعلاتعمتجااذإوةماعلانعةعوضوم

.هللاليبسيفداهجلا١

۔ايتفلاو۔٢

.تيمالسغو۳

.هيلعةالصلاو٤

اهيلعدمتعايتلاماكحألاهذهسسأيذلاوهيئاجللانأرهظي()

.قباسلالصفلايفانفرعامك۔ہدعبيرصانلاو

۳۳e



 

.ةعامحجلايفةالصلاو٥

.“۷ةبطخلاروضحو٦

ماظناهيلعزکتریيتلاءةتسلاتازکترملانمدحاونذإداها

ماظنلابجيالفيكفباشلاهدبناكاذإو»ةيمالسإلاةعامجلاتاقالع

هبرومألاطرش:يلزربلامامإلالاقدقوء[؟]اًعاجِإبجاووهوءهلجأل

هبرومأموهفعاجلاببجاووهاملكيأ“۷«عامجإلاباًبجاونوکينأ

.ةعيرشلايفهبرومأموهفمثنمو«بجاوماظنلاو.ةعيرشلايف

ررقتاذإ»:لوقيفعبارلادمحمناطلسلاىلإباطخلابهجوتيمث

«‹مامإلاوةيعرلاىلعمتحرمأماظنلاركسعنأكلمااهيأتملعءاذه

يشوطرطلاركبوبأمالسإلاوةيكلاملاخيشلاقدقفءهبوجويفةيرمالو

:لافنألاةروس]نيمشمساممهلادو:ىلاعتهلوقيف

نمرشبلارودقميفاملكىلعلمتشيامهلوقف

.اةليحلاوةلالاوةدعلا

يفءافخالفكلذكناكاذإوءرشبلارودقميفماظنلابرحو»

۰ءيکلاممامإنمصلباًبجاوماظنلارکسعذاغتانوکیف)2(هبوجو

.«ةيكلاملاخياشمونايعأنميشوطرطلانأل

عضوبيهقفلاويلوصألالالدتسالااذهنميئاجللايهتنيمث

:لوقيفهرصعناطلسىلعةيلوؤسملا

مهباوبراجيماذإفسانلاقوطيفماظنلاركسعو»

مهتانعأيفةعفادملاةدهعىقبتفءاًّمسواوغرفتساالإوءادهجاوغلابي

.““ةمايقلاموياهنعنولأسي

مورلانمةينقتلاسابتقازاوج

كلذىلعًالدتسمءيمالسإًادبمروطتلاوراكتيالانأيئاجللاربتعي

تاينقتوططخراكتباىلإلجورعهللاهمهلأمالسلاهيلعلوسرلانأب

5۸:,ةرفكلاعمقم(۷)

0.04:قباسلاردصملا()

۳۹



 

ةوزغيفةيسرافةيمجعتاينقتلمعتساهنأامك؛ردپةكرعميفةحجان

بسحةوقلابفوفتلاقیقحتوهفدهلانألجرحىندأنودبقدنخلا

قيرطنعوأءةيئاذلاتاراكتبالاةطساوبكلذناكءاوسءىئاجللاريبعت

ةرورضيهوءفدهلاةجيتنلاىلإصلخياذكهو.رخآلانمسابتقالا

انيلعالو:ينيتاللابرغلانمثيدحلايركسعلاماظنلاتاينقتسابتقا

ةديكمألييبنلالمعتسادقف؛ةيمجعةديكمماظنلابرحناكنإو«هيف

:لوقيفىرخأةرمكلذدكؤيوناملسنمةراشإبمجعلا

لءاستيمث.0...قدتحلاةوزغ:ةيمجعلاةديكملالامعتسالدهشيوا

هيلايهتنينأنكييذلاريصملانعوء؛كلذيفددرتلاببسنع

:لوقيفثيدحلاماظنلاتاينقتهسابتقانودببرغل

ُةّللاملعو-فلسامك-ةيمجعلاةديكمالييبئلالمعتسااذإل

.*؟«ماظنلاذختيالفيكفءنيكرشملالاتقةيفيكه

نمراكتبالاو؛مالسلاهيلعيبثلاهبلمعرخآلاتاينقتسابتقاف

يفبولطمنذإراكتبالافءنينمؤملاةعامجيحولااهلدشرأيتلالامعألا

سابتقالاو(عارتخالاو)راكتبالاف.يدادعإلامهلمعونيملسللاةايح

۔اًمنابولطموءاّممنایعرشنالمع

تاينقتسبتقيلاذإبرغملليوروألالالتحالانمرذحيمث

ودعءاليتسالإيضفيدهعلااذعيفهذاتامدعنإ:ثيدحلاماظنلا

.«نيملسملاىلعنيدلا

ماظتلاودادعتسالالامه:لوميةيغراتلاججابهریدكؤيو

ىلعنيدلاودعءاليتسايف-لزألايفقبسامعمناكيذلاوه

جوزتيناکنُلابولامظعولاحلایدنأىلإء؛نيملسملانمانريغ

نماهحضوينأرينزيلعلواحيتلايهةقيقحلاهذهو.1۷:قباسلاردصملا()

لبقاملصفلايفهتيرظنةشئانميفانفرغامك؛ميركلانآرقلالالخ

.ريخلا

للحلا:هباتکيفهيلعحلاويفرشللاهيلإبهذاموهو.1۸:قباسلاردصلملا()

.۱٦۳:طوطخن? ةيهبلا

.۷۳:قباسلاردصملا()

۳Y



 

.*"«نيتخألانيبرقاكلاعمجيوقملسملايدوهيلاوينارصتلا

ىلإتاملسلاءاسنلابلآيذلايريصملاثدحلااذهدنعفقيمث

يوروألادقحلاةعيبطصخشيهرابتعابهيلعمالكلاليطيوءعضولااذه

تايرصملاوتايرئازجلاءاسنلانعةلثمأضرعيفعسوتيفءنيملسملادض

راقتحاونهبعقويذلاليكتتلاو«يسنرفلالالتحالاتحتنعقويئاللا

يواطهطلاةلحرىلعهتامولعمضرعيفاًذمتعم«نهتماركونهفرش

نعو.تايرصملاءاسنللةبسنلاب*”«سيرابصيخلتىلإزيربألاصيخلت»

ەيتفتسيةلئسأب(يئاجللا)فلؤمللمدقتيذلاءيفرشمايبرعلاتامولعم

ةيمالسإلاةعيرشلايفنويسنرفلااهئدحأيتلاتاريغتلامكحنعاهيف

تحتنيدوجوملانييرئازحلانيملسملاىلعبجييذلافقوملاو«رئازجلاب

مدقوءةصرفلاهذهيئاجللالغتسافءكلذنمهوذختينألالتحالا

نيينابسإلاكءامومعىراصنلاوأنييسنرفلاةيفلخنعةعساوتامولعم

ىلعهوبصيذلادقحلاو«تاملسملاونيملسلابهولعفاموءسلدنألايف

ءاهراثآنمرثأيألوبقنوعيطتسيالاوناكثيحءةيمالسإلاةعيرشلا

اذکهو.اهریغلبقاهرييغتىلإهجوتتتناكةعيرسلامهتاءارجإٌنإولب

ةيمالسإلاةعيرشللنييسنرفلاهيوشتنعةلثمأةئالثلهضرعنم

ةعيرشللنييئابسإلابيرغتنعوءرئازجلاورصميفةعرسباهلمهبيرفتو

دكؤينأيئاجللالواحي:اهتمىقبتالديدشلامهئادعوسلدنألايف

ةعيرشلاومالسإلاقحلينأنكمييذلاريصلاةيراعلاججحلاب

ىلإهرصعناطلسعراسيملاذإبرغملايفةملسلملاةمألاوةيمالسألا

مالسإلانعهبعفاديلءايوروأنمةثيدحلاةيركسعلاةوقلاماظنسابتقا

ةيخيراتلاججحلاهذهنأاحضوم.ىصقألابرغملايفملسماعمتجلاو

نماودكأتيليلوأبولقظاقيإ#لجأنميهاهمدقيتلا

ةعيرشلاسمط:وهبرغملالالتحايفموولادنعلوألافدهلانأ

-يئاجللارظنيف? بلاطمبوغمانإوءاهيلعءاضقلاوةيمالسإلا

.٤۷-۷۳:قباسلاردصملا()

.ةديدعتاحفصيئاجللااهنمصخدقو.۷۵٠۷۷:قباسلاردصلا()

.۸۳:قباسلاردصلا(٤)

۳۳



 

؛تاملسملاونيملسللاصیلغتوةئاغإبوفئطويفمالسإلانععافدلاب

ۍراصتلايبسدهماذإ#:هيلعوءرثازحلابةيمالسإلاةحيرشلاذاقنإو

دالوألانمريئكلاددعلاىلعمهؤاليتساو«تاملسلاونيملسملل

دادعتسالابوجورهظ:تائاغتسالاوةيامحلابلطرركتوءتانبلاو

اممرارفلاوءرذحلابجاولاذأءمالسإلازعورفكلافكلماظنلابرحب

دحاولابكرشلالهأءاليتساىلإيضفي

مبطيحمنيدلاودعورنالكنوملسملارذحيالفيكوا

ءارهقاهذخأونيملسلاتادالبويضارأىلعبلغتدقوارحبوارب

ةلتاقلاماودوءددملاوةوقلابمهيلعهروهظوءتدعلاوةدعلامهلهدادعتساب

.دلحلاةدشو

ناکناوهودعرقتحيالأ:اعبطوارشبجاولامزحللبكترلاف

ىلعدكؤتةددعتمًالاثمأواًمكحضرعتسيامدعبو6...ليلذاًيعض

يهتني؛لحفتستنألبقاهتيادبيفتالضعلاورومألابمامتهالاورذحلا

:لوقيف(عبارلادمحم)هرصعناطلسلباطخلاهيجوتىلإ

ىلإتافتلالاعماجمفرصينأ(...)مامإلاانالومىلعبجاولاو»

ةرفكلااهنععفدياملكنممامتإلاروفوباهصغيو؛هتكلمموهتلايإ

.مالا

ماكحإلابلقاعملاونوصحلاوندملانمهتلايإباملمشينأو»

تأ:ناكمإلاوخسولاةياهعىلإاهحلاصمبابسأيفيهتنيو

طورشفصويفرمتسیوسيراهملاوعفادملاباهتحشي

مامتهالاةدايزعمءدالبلاتاهجلكيفابمايقلابجييتلاتاتيصحتلا

قدصلاوةنامألاوةوقلابايلعلاةيركسملارطألانيوكتب

تاينقتلاوةيركسمعلامولعلابةديدحلاةفرعملاونيدللصالخأإلاو

 

4-84:قباسلاردصملا()

-ثيدحتلانععافدلايفهعورشمرينزيلعسسأهذهرذحلاةيرظنساسألع()
.ةحورطألاهذهبريخألالبقاملصفلايفهعجار

.١4:ةرفكلاعمقم

۹7:قباسلاردصللا()

٤۳۳



 

يفعامطألاةداممسحتكلذبف»:اهتيقرتورطألاهذهبةيانعلاوءةثيدحلا

مهقانعأاودمنيذلا(...)نيكرشملاسانجأعمقيوءمالسإلادلب

الودنجمهعيطتسيالمهنأاومعزوءمالسإلانمهبنموبرغملل

ie

سايتقاةيمتحبةقلعتلاهراكفأيهنيويئاجللاصخليبلطللااذهب

.ماظتلا

ةصالخ

هذهيفيئاجللاهضرعيذلاحرلطلانومضمنإفاًمومعو

:ةيلاتلاقئاقحلايفصخلتيتابجوللا

نومضمميركلانآرقلايفةوقلانومضمنأيهلوألاةقيقحلا

نأرابتعابروطتلاًعبتديدحتلابورصعلاروطتلاّعبتروطتم

بجيف؛ساسألابرخآلالجأنميهميركلانآرقلايفةوقلاةيبولطم

فلختلاوعجارتلانإفيلاتلابوء(هتلثاميف=)ءاوتسميفنوكتنأنإ

يفةبلغلاوراصتنالاوقوفتلانمهلنيكمتاًيتمضوهرخآلاىوتسمنع

ةعاطتسالايفاملذبمدعوءدادعتسالانعلغتكلذكوهو«ضرألا

وهامكهيلعقوفتلاوأءلقألاىلعرخآللةرظانملاةوقلاقيقحتلدهجلاو

دادعتساللاًرايعمميركلانآرقلاعضياذكهو.ميركلانآرقلايفبولطم

ىلعقوفتلاوأةلثامملاقيقحتوهوءرمتسملادهجلاوةعاطتسالالذبو

تومضميئاجللاىري(ةلئامملارايعم)رايعملااذهنماًالطناوءرخآلا

نيابمهلاودعةميركلاةيآلايف(ةئادحلا=ةوقلا=ماظنلا)

اکرنسمعمووادعهبوبدرللاطايرييو

الرسومكرتبهلالبيسففوكناوقفتامومهملهامهول

ليلديأ)ةوقلابروطتلاليلديلاتلابدبجيو:لافنألاةروس]4ومل

ايبلدتساوةيهقفلادعاوقلايفهدجوامك.ميركلانآرقلايف(ماظنلا

ء۹۲:قباسلاردصملا()

-ميركلانآرقلالالخنماهحضوينأرينزيلعلواحيتلايهةقيقحلاهذهو()

.ريخألالبقاملصفلايفهتيرظنةشقانميفانقرعامك

۳۳o



 

.(وخآلاةيرايعموأ)ةلئامملاةيرظننماًمالطناكلذوءاذهلبقهيلع

كلذىلعحلتامكهلةلثامملاةيبولطملباقمةوقللرايعمكرخآلاف

ةوقلاليصحتلءةثادحلاتاينقتبلمعلاةيرابجإدكؤي-ةيمالسإلاةعيرشلا

ثيدحتلابوجوكلذنمجتنيفءةيهقفلادعاوقلاونآرقللاعبتةلئاملا

.حوضوبيئاجللااهليهتنينأديرييتلاةصالخلايهوءهقفلاونآرقلاب

لوصأ)لوصألايفبجاولانومضمنأيهةيناثلاةقيقحلا

اوديةقباسلادادعتسالاةيآهيلعلدتيذلانومضملاسفنوه(هقفلا

لأردعيتومسلاابربیروتنیشنااک

فدارمةميركلاةيآلاهذهينرمألاف:لاقنألاةروس]€ردع

ةيآلافءيئاجللاهرضحتسايذلايلوصألاليلدلايفبجاولانومضمل

«عامجإلاباًبجاونوكينأهبرومأملاطرشو»ءةوقلادادعإبرمأتةميركلا

تألءاهبرمأنآرقلانألعامجإلابةبجاوةوقلافء(يلزربلا)مالكبسح

وهفهبالإبجاولامتيالامو#ءبجاواهبدادعتسالافءرخآلاقوفتاهب

ءمالسإلانععافدلامتيالو.ةروهشملاةيلوصألاةدعاقلابسح«بجاو

«ةيساسأةليسوةوقلاقءةوقلابالإملاعلايفةيمالسإلاةيلاسرلارشنالو

.يلوصأصنبنذِإةبجاريهفءةيلعفلاةوقلايهةثيدحلاةروطتملاةوقلاو

وأةوقلاٹیدعتنومضم‹(ماظنلا)نومضمنأيئاجللادکؤياذكه

لوصأوميركلانآرقلاب)ةيمالسإلاةعيرشلالوصأببجاوةوقلابروطتلا

رهظملايفيأءةيركسعلاتاينقتلايفةوقلارصحهنأمغرو.(هقفلا

الإققحتينأنكميالةوقلليجراخلارهظملامادامهنإفءةوقلليجراخلا

ةيئبلاهذهدادعإنإف:ةوقلل(ةيتحتلاةينبلا)يلخادلارهظملاساسأىلع

بجوأحبصياًروطتمواًديدجاًّيسايسواًيركفواًيملعوانتاًدادعإةيتحصلا

لةيركسعلاتاينقتلاوهو)بجاولاقيقحتنأل٠°)تابجاولا

ةيدودحمهيلإقرطتيليئاجللانأمغر«بجاووهفيلاثلابوءبالإمتي

امدثعاًصضوصخحوضوبهيلعلدهمالكنأريغءةوقلاموهفمبهتفرعم

.ىراصتنلانمةثيدحلاتاينقتلاسايتقاىلإاعد

:طوطحم? ةيهبلاللحلا:هباتكيفهيلعحلأويفرشلاهيلإبهذاموهو()

1

8آ



 

ماظنلاسابتقانأةجاذسبدقتعايئاجللانأيهةثلاثلاةقيقحلا

لٹم+ةيلمعيوروألاينيتاللابرغلانم(ةثيدحلاتايتقتلايأ)

نيتريبكنيتيضقىلإهبتنينأنودءكلذهباشاموةحيلسألاءارشةيلمع

:امن

يذلاراصحلاوءاهبةقلعتملامولعلاوتاينقتلاهذهلابوروأراكتحا

اضوصخوهرخألاملاعلاىلإبرستتوجرغتالیتحاهیلعهبرضتتناك

ىلع۱”ةيرسقئاثويفتصنانآةجردىلإءيمالسإلاملاعلاىلإ

اميتلاةقيقللايهو.يمالسإلاملاعللايجولونكتلابرستنمريذحتلا

نمبورحتمائوءاهيلعديكأتلادازولبءمويلاىلإةمئاقلازت

.اهلج

ساسألابعجرتذهراكتحالاةيضقىلإيئاجللاهابتنامدعنإ

عيطتسيةطيسبةلأسموهماظنلانأمهفثيح.ماظنللطيسبلاهروصتىلإ

ةدادحلاةيلمعلثم٤«طيیسبيميعمتجويرشبعضوىلعسسأتینأ

.ًالثمبورغلابةيأتايلقعويديأبةئشانتناكيتلاةزاردلاوةراجنلاو

تحبصأرصاعملاخيراتلايفايجولونكتلاوماظنلانأروصتينأنود

نماهریغوةيئايميكوةيئايزيفوةيضايرنيناوقوءةيملعفراعمبلطتت

سرادملاءانببءعمتجملايفةيفاقثةروثقلخضوفتتناكيتلاءمولعلا

يفلوخدلاوءلاومأدصروتاكرشنيوكتوءةيهيجوترطأسيسأتو

ةيسامولبيدلاطورشلاىلعمئاقلاديدجلاةيلودلاتاقالعلاماظن

اجتانرببلطتيناكاموهوءةيراضحلاوةيركسعلاوةيسايسلاوةيداصتقالاو

تاساردلاوءةيفارغجلاوخيراتلامولعهيفسردتايدجابوبرت

ءاهريغوةينوناقلاوةيسايسلامولعلايفلخدتيتلاةفلتخملاةيجيتارتسالا

مهفتو؛برغملايفتايلقعلارييغتنودهمايقليحتسيناكيذلاءيشلا

يبنجألالخدتلاقئاثو:يسنوتلامظاكلاىسوم::ةيرسلاقئاثولاهذهنععجار

ةيضقلاهذهلوحيرسلايوروألارمتؤملانعملكتثيح۸٤:يرعلانطولايف

.۱۹۷ةلس

نيبامقارعلادضاًمومعيسلطألافلحلاواكيرمأابتماقيتلابرحلايه

هتاردقریمدتلجأنم۱۹۹۱ریاربف/طابشىلإرياني/يناشلانوئاک۷

.اهماقأدفناكيتلاةيخوراصلاوةيواميكلاوةيوونلاةيجولنكتلاهتينبوةيركسملا

۳Y



 

.°”يقيقحاًمهفتةرصاعملاماظنوةيلاعلاتاريغتلاوةديدجلاعاضوألا

هكاردإنأالإءةلئامملاةيرظننعةوقبيئاجللاعفاداذكعو

ءاجنلةعرسبحضتيسهنأريغءاّصقاناكاردإناكهذهةلئامملاطورشل

همدقيذلاليلحتلانموأ”يفرشلاةراشإنمكلذنيبتامكءهدعب

ىلعيئاجللاديكأتنأامك.مهريغويناميلسلاجرعألانباوأربينزيلع

لماكلاكاردإلانعهزجعمغرءایعوضومارصنعلظيةلئامملاةيرظن

ءاجنماهذخأيسيتلاةلثامملاةيرظنسسؤموهفءةلثاملاهذهلحيحصلا

.اهلحيحصلاكاردإلاممتيوهدعب

شیلاثیدحتتاروصت۔

بوغمامازهنارثإةرملوألهتاينقتوشيجلاثيدحتةلكشمترهظ

يتلابآ١٠موي)يلسيإةكرعميفيسنرفلاشيحلامامأ

خيراتلايفيوروأشيجمامأبرغلملااهيفمزمنةيمسرةكرعملوأتلثم

.رصاعملاوٹثیدعا

ضعبدادرتسانعاًرِجاعلظبرغلانأوهبارغتسالاريثيامو

لوطسألابلمعلاعطقوءنورقذنم(ةيليلموةتبسلثم)ةلتحملاهندم

رثإىلعةيبوروألاةيرحبلاتاينقتلامامأهفلختوهزجعوهتقاتعل«يرحبلا

تاديدهتلامامأرئازجلانمبحسناوءاسمنلانيبوهنيبشئارعلاةمزأ

بنيتالضفمءةنسنمرثكأاهيفثكمامدعبم١۱۸۳ةنسةيسئوفلا

تايتقتىلعةيركسعلاهتاينقتقوفتببسبيسنرفلاشيجلاعممادطصالا

فيكلءاستيوءاًيركسعفلختمهنأركذتيملهلككلذعمو«برغملا

ملوفعضلااذهزواجتلهلعفينأبجياذاموءرخآلاقوفت

الإمظتميوروأشيجعمةيركسعةكرعممظنينأنمفعضأهنأمهفي

ديهمتوتامدقمميدقتىلإجاتيكلذناكذإ»:هلوقبيرصانلاهيلإريشياموهو()

.؟لوصأ

.١/1٦۳۸:ينوتلاو.۲/٤٠۳:ناغفألاةوهز:يرصانلا

ايجولونكتلاىلإرورملالجأنمسردمتلاوميلعتلاةيساسأىلعيفرشلادكؤيس

.ثيدحتلاو

ء۱٣۳۱:طوطغت_ةيهبلاللملاعجاري

۳A



 

.يلسيإةكرعميفةقيقحلانيعبهدهاشوكلذنمدكأتامدعب

ریثتءةجردلاهذهیتحنواهتلاوةلفغلاهذهوءلامإلااذه

ةيبعشلارصانعلاو‹نيلوؤسماونييسايسلاةينهذلوحةديدعتالؤاست

ىلعهراطخأويبوروألاروطتلافرعتوءجراخلابةقالعاهلتناكيتلا

نيئاوقمهنلوحءرخالامهفوتاذلامهفلوحتالۋاستریثت.دالبلا

يتلارصانعلاوءاهروطتوامبالقنابابسأوءممألانيبةيخيراتلاتاقالعلا

نوكتنمباسحىلعوءخيراتلااهبكرحتييتلابابسألاوءاهيفمكحتت

يهمالستسالاةسايسنأاًمئاداوربتعااذالو”ةكرحلاكلتبقاوع

ةديازتملاوءةديدحجلاةيرامعتسالاةيبوروألاتاديدهتلااومهففيكو؟لحلا

برغملاركففيك؟رارمتساباهتوقدعاصتوقرشملاوبرغملايفرارمتساب

رومألاريبدتنعةلفغيفكلذلكعمنولوؤسملالظواذهلكيف

امدعبمث؟ينطولامهبارتقوفمازهنالاةمدصمهتباصأىتح؛ةيدجب

؟محيحصلايفاوراسوقيرطلااومهفلهةمدصلاهذهمهتباصأ

ديدبتوشيجلاثيدحتليقيقحروصتديدحتنمبرغملانكمتله

.؟هتاینقت

,ظافلألاوبولسألاسفنبشيحجلاديدجتلةوعدلاتروكتدقل

:يهدوهعةئالثةليطتاروصتلاو

۱۲۳۸۱١)ماشهنبنُمحرلادبعىلوملاناطلسلادهع

انرکسعنإ...»:يلسيإةكرعملبقلوقيناكيذلا-۲

.انفالسأناكاذهىلعوءعومحجلانمهعمجنامءودعلاانيتأينيح

ةيركسعلاةفرحلابصاخماظنصيصختةرورضهلنيبتيلسيإةكرعمدعبو

.هيلعحاحلإلاةجيتن

كلذلو...»:الئاقكلذبهبلاطيلوستلايلعيضاقلاخيشلاق

لوحةيرظنمهلنكتمل-هريغو-برغملايفنيملسلانأىلعاذهلديله

لوطلاهوسنمأءممالاةقالعوةيخيراتلاةكرحلانيناوقويراضحلاعارصلا

.؟دوکرلاودومحلادهع

:كلذكو.١/۳۱۸:رئازلاةفحتكلذكو.٢٠۲زعلا:عجاري

.۲۳۹و٥/۷۷:فاحتإلا

۳4



 



 

ملعتبةليبقلكرمأيفءداهجلارومأبمتهينأمامإلاىلعبجياولاق

ملعتترثكأوأةئامةليبقلكنمنيعينأىأرنإو«بيردتلاو«بورحلا

يذلاهوجولانمةئالاكلتنوكتوءريمألاةملكلاهسفنةئيهمبورحلا

ةعاطلاوميظنتلاةعيبطفصويفرمتسيمث“"...رابدألانولويال

.شيجلااذهاهيلعنوكينأبجييتلاةيافكلاوةيلعافلاو

تناكةيملعتايصخشىلإهراظنأتهجوتناطلسلانأرهظيو

۔كلذيفاهاتفتسافءهثيدحتوشيجلاميظنتةعيبطبةفراعاهتقويفودبت

ةلاسريذلا“”زوزعنبا:ءاتفتسالااذهنعباجأنمو

تاطلسلاىلإفيعضلادبعلاةلاسر#اهامسشيجلاميظنتيفةصاخ

امأ»:لاقثيحميظنتلااذهلهروصتاهعلطميفءاجءهفيرشلا

دارأوءركسعلابقلعتديفملاكريبدتوديدسلاكضرغنأكشالف:دعب

ؤّيهتلاىلإجاتيركسعلانأهللاهديأانديسملععم.ربكألاشيحجلاعج

نوناقلاوهلةصورصخللاةئيهلالععمجيوضبقيذشيحفءفنمهلديالال

ةلواحمكيلاتلابوءةيملعلاىنعمهيفمالكوهو."هرادمهيلعيذلا

ةعومجمباهطلخهنأمغرءالعفروصتاهيفلوقننأنكميلوأ

ءنهذلاىلعةوقبرطيستلازتامتناكيتلاةيئثولادئاقعلاوتافارخلانم

.١/۲۷:ينوتملاعجارو.٦ةمزلم.۳:طيسبلاباوحجلا:يلوستلا

رهاظم:يرجهلارشعثلاثلانرقلاةياهنيفتناكهتافونأينوتملاذاتسألاركذ()

-١/۲٩:ةيدبألاةداعسلا:تقوملانياركذو:ثيدحلابوغماةظقي

:نونگهللادبعدنعكلذكو.م۱۸۷۸/ه١۱۲۹ةنسًالعفتناكهتافونأ٩

نياتأ۳۱۷٠:ةيبدألاةايحلا:رضخألادمحم.د:ركذامئيب.٠/۳٠۳:غوبتلا

دهعلبقيأ.ه١١۲٠۱ةنسشكارمبيفوتةلبيديسبفورعللااذهزوزع

هراثأيذلاكشلانأرهظيو.فصتنودوقعةثالثبنٰمحرلادبعلوماناطلسلا

يدذلاوزوزعنباةلاسررخآيفعقويذلارتبلاهيلعهدعاسرضخألاذاتسألا

ءدحاوعمالةثالثعمةجسلاةوقىقبتكلذعمنكلو.فلؤلامساهعمبهذ

.نونگوتقوملانباوينونلاذاتسألاهركذاموهنذإحجارلاف

اهفصنرتبدقو:مقرتحتطابرلاب.ع.ح:يفةطوطخدجوت()

.ريخألا

:ينونملاكلذكعجارو.۲-١:فيعضلادبعلاةلاسر()

rE



 

.اذكهو”لاجرةعبسبكربتلاوءةناعتسالاةيضقلثم

ينفباتكبناطلسلاءاتفتسانعباجأيذلاامأ

هذهىلعقحماظنلابرحنأنايېبةمغلافشك»هامسعوضوملايف

a01?دقو.عوضوللااذهيفعضوينقتباتكلوهنأرهظيف

:لاقفباتكلااذهفلؤيهتلعجيتلاةيفلابربخأ

دقهتالآو؛تلمهأدقداهجلابابسأتيأرالينإف:دعبامأ»

ةكلممىلعىلوتسادق(...)رفاكلاودعلاتيأرو(...)تلفغأ

ةئيهىلعبورحب«رئاٹوكلمنماهيفةوطسيذلكرهقوءرئازجلا

نعفشكو؛همزعديدممثءةصوصرمةينبأكفوفصوءةصوصخم

الشيجهلاتقلهجوتف(...)ىصقألابرغمالهألاتقلقاس

ةينيدلاةيمحلاينتلمح:(...)اهفاصوأوبورحلاقئاقحبهلةفرعم

ءبايللانساحملعماجلاباتكلااذهتعضونأىلعةيمالسإلاةريغلاو

ءامبادآوةميزهلاورفظلاتابجوموءاهبابسأوبورحلاةفصىلعلمتشللا

يتلادنحجلالاوحأوءةعاجشلاوةدعلاوىروشلانمهيلعفقوتتامعم

.٩"مكحنمكلذريغىلإءةعامجلادقعمظتنياهب

١٠:فيعضلادبعلاةلاسر()

اهبيفوتلايسافلايدودركلابريهشلايناليكلادمحأنبرداقلادبعنبدمحموه()

؟شورنويلعممدطصاثیحةجنطباًّيضاقناك.۱۴۱۸9ةنس

اهمهأبتكوناهجلايفدئاصقهلءءاضقلانملزعوةجنطببيسنرفلالصتقلا

.روكذملا؛ةمغلافشك»

نمركذ:يلقصلايمطافلا.44۳:طوطخغ? راصبألاةهزن.۳۳۳/۲:ةولسلا

.۱۷۷:طوطخش-رشعثلاثلانرقلالهأنمنيتسلادعبنمرشتناوهرمأرهتشا

.۲۳/۱:ثيدحللابرغملاةظقيرهام

سافبرجحلاىلععبط.ةيرعشدئاصتهبليذوةمئاخوباوبأةرشعىلعيوتحي(۳)

ةخسنلهلمدجوتوص١نم.طسوتممجحيفم٦/ه۴١١۱۳ةنس

.ةحفص۸١۱:اهبء1۸۹4:مقرتحتناوطتبةماعلاةبتكملابليجطخبةطوطخم

ءماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسلانمبلطبناكهميلأتنأهعلطميفركذر

-١١۱٠:ةيقرشلادودحلاةلكشم:ىلوألاانتلاسريفهباوبأليلحتلانضرعتدقو

۳

.۲۳ةمغلافشك()

۳



 

ركلاباقصفحزلابعون:نيعونىلإبورحلامسقامدعبو

هباورصتتاوهوروطومورلاهبىتتعايذلالوألاعونلافصي.رفلاو

اهبيتوتيفاوغلابو«فوفصلارمأباذهانتقولمورلاىنتعادقو»:لوقيف

ءةسخخوأةعيرأاًفوفصةمدقملايفاولعجفءهيلعدیزمالامہاهتیوستو

فصلاةيوستيفةغلابمللوء(...)رابکعفادماهللختتفصءاروافص

اذإق«ودعلاليخهفطتختففصلاجراخمهنماًدحاوديتالىتماقإو

فلخوءهلبقيذلافصلانمهفلخالثملوألافصلانمدحاوطقس

ريخأالافصلاىلإكلذلصينأىلإاذكهوءهلبقيذلانمدحاواذه

مث€0...)ماظنلابىمسلاوهةفصلاهذهىلعشيلابيترتو(...)

٠“هيلعةتسلاوباتكلالديذلاوهفوقصلابفحزلالاتق

ركلاماظنىلعملكتامكفصلاماظنىلعملكتينذإباتكلاف

ىلعكلذكملكتو.امهريغويشوطرطلاونودلخنبانعلقتءرفلاو

اهسلجدازفأددعوءنوكتتنمو«كراعملاريدتيتلاةيبرحلاناكرألا

تارارقلاردصتيتلاايلعلاةيراشتسالاةعيهلاىلعملكتامك.اڏکهو

ماظنلاويدرفلارارقلانأىريناكثيحبءدالبلاحلاصمبةقلعتلا

ءهططخورامعتسالاةهجاوميفحاجنيأققحينأهنكمياليدرفلا

دنعايلعلاةيراشتسالاةئيهلاتارارقىلعةمئاقاططخاهربتعايتلا

:لاقفءةيبوروألاةمظنألا

ۍروشلااورصق:انغلېياميفكرتلاكلذكوءاندهعلمورلاوتلق»

مہآرنعردصاذإالإمهدنعمربيالفالجرنيعبرأىلع

ةعامجلاهذهىمستو«مهتراشإو

ةيركسعلاتاينقتلاوشيحجلاعاضوأنأبحرصييدودركلافاًمومعو

تأامك.نيلوؤسمللةحيرصةنادإاذهيفوءديدشلامىلإتضرعت

تاينقتلاماظنىلعوءىروشلاةئيهىلعوءةيبرحناكرأةثيهىلعهدیکأت

لکشپەداسقوبوغلابيركسعلاعاطقلاروهدتحضوي:ةكرعمللةبرحلا

ةعبرأمامأاملأنيثالثدشحلاغلبولوءرصنىندأقيقحتهعمليحتسيناك

.١:قياسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

۳۲



 

طولاعبج.بايغمثءفالبلا1اا«ةيقيقح

عاضوألاالإلعققبيلوءءيشلكبايغىلعلدتءةيركسعلاةينقتلا

فوفصلقرعتوءةيئاوشعةقيرطبعفادتتناكيتلاءلئابقللةيوضوفلا

تثدحدقوء؛شقانتالةرورضشيلادیدہتحبصأدقفاًنومعو

ناطلسللريهظيفكلذلإةراشإلاتءاجامبسحديدجتلااذهةلواحم

سيئرلٹميناكيذلاءدمحميديسهدلوهببطاخءنمحرلادبعىلولا

همادقإوهتابثرهظثيحيماظنلاركسعلااذهو»:لاقفةيبرحلاناكرألا

مادقإياف.تدعدادعإوهنوناقىلعهنمرثکتسا:ودعلايفهتياكنو

عماًيمسرمدطصيمليرغلشیلانأملعلاعم؛ترهظةياكنيأو

ةصالخ

مدقتيأهجويففقْتتناكيتلاةمخضلاتابقعلانأرهظي

:يهيركسع

تنكلترفوتولناكيتلاءةيركسعلاةيجولونكتلاةربخلابايغ

.اهمادختساوةحيلسألافيظوتلةيملعلاننيناوقلاةفرعمنم

«فيظوتلايفةحجانةرودىلعموقيماظنکءيلاملاماظنلابایغو

لكشبهنمةيجاتنإلاقيقحتىلإ«هفيظوتىلإ«هعمجرداصمنماقالطنا

عمتجملاروطتيفاهريثأتواهريوطتوهتيجاتنإعاستاوءهومنىلإيدؤي

نمدہالناکةبئاغتلظالو.ةيساسأتناكةيضقهذهوءاّعمةلودلاو

.لشفلاعقينأ

دیدپېتنيبةقالعلاماظنكردتيتلاءةيلقعلاتايلاعفلابايغو-

‹يركسعلاو:‹يركفلاو:يسايسلاو‹يداصتقالاعاطقلا

لظكلذل.يركسعلاديدجتلاقيقحتيفاًيساسأًالماكتاهلماكتو

۸۱-١٥/۸۲:فاعتإلا:هنعمجاري.ه۱۲۱۳ناضمر٦يفخرؤمريهظلا(۷)

Er



 

ءةيبابيإحمالمنمامهيفاممغرءامريغوزوزخحنباح

نودءامهریغويشوطرطلاونودلخنبامالکامايلقنلکشبنوددری

يسايسلاويداصتقالاولامانیبةقالعلاماظنديدحتىلعامهتردق

ءايرايجإاًددجتاهلكتاعاطقلاهذهددبتو«يركسعلاويتقتلاويركفلاو

ةجردىلإءومنلاوروطتلاولماكتلاققحياًددبجتاهنيبةقالعلاماظنددجنو

ءيويحرصنعكهحرطءهريغويدودركلاهحرطاليالالكشللانأ

اهفازتتسارهذهةيكالهتسالاتایبلسلاةاعارمنودیکالهتسافیظوتكو

نمفازتتسالااذهناكلبةجيتلةيأققحتنأنودوىاصتقالل

.فقوتلاولشفلابابسأ

-نٰلحرلادبعنبدمحميديسناطلسلادهعىلعامأب

يذلاةيسايسلاوةيركسعلاةيصخشلاوهوء(م۱۸۷۳-۹٩

هجاويذلاوهوءهيبأماييلسيإةكرعميفيبرغملاشيحجلاسأرتيناك

ءفورعموهامكم۱۸۵۹ةنسهدهعةيادبذنمناوطتكراعميفاينابسإ

نعهثحبومولعلاةمجرتىلإديدشلاهعلطتبناجىلإ

ةبختىلعشيحجلاديدبتحرطينأهرودبلواحدقف:ديدجتلابابسأ

.ديدجتلااذهلمهتاروصتمهنمبلطیوء«هرصعيئءاملعلا

هذهةيركسعلاةيضقلايفمهاتفتسانيذلا؟"ةرشعلانيبنمو

:امہنيتماهنيتحورطأىلعرصتقن

:هامسيذلاهباتكيف"”ينايفسلاقالفلادمحميضاقلاةحورطأ

 

نعاهتمجرتبروكذملاناطلسلامتهايتلاةيملعلاراثآلاوبتكلاضرعتسا(1)

.ةيبوروألاتاغللا

عیجتدكآدقو.اهدعبامو١/۱۹۲:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:عجاري'

لیبسلععجاري.العفمولعلابهمامتهاةرتفلاهذهيفةفلؤللاخځيراتلاپتک

-۳۳۹/۲:طوطغ-خيراتلاةديز.١٤٠-١٤٠:طوطخ? ةيلعلارخافملا:لاثما

.اهريغو451٤:طوطخم? ةرصنلافيس؛كلذكو.٤٠

امو٠/٣۳۳:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم? ينونملادنعةلصفممهءامسأعجار()

1/۲:برغماخيراتلةيبرعلارداصللا:هیاتکو.اهدعب

ةنسقومايوالدبعلاينطيغمألاينايفسلاقالفلادمحمنبدمحمهللاديعوبآوه()

نيتمناكهئأ(...كلماجات)هباتكنمرهظيو.اًيضاقناكم۲/1۸۹

.ايشهتايحنعفوعنالقءايئابنهتجرتتلمهأمجارتلابتكنأريغ.ةيملعلاةداملا
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.جارخنمهدادموركتبملاكلماجات»

:هباتكيفيئاجللادمحمنبيلاغلايضاقلاةحورطأو

٠"ماظنلابرحودادعتسالاباجيإنايبيف«ماسحلاونانسلابةرفكلا

ىنعمبةيسايسلامولعلايفنيتحورطأنعةرابعاعمناباتكلاو

يناثلابابلا:ىوسشيحلاةلكشملقالغلاصصخيملثيحبءةملكلا

هطورشوهبتارموهتدئافوهتقيقحودنجلاىنعم»يفلوألا:هیلصفب

هلکشاہلمکیوهماظناہبمتييتلاهلاصخوهتایهلموهننسوهضئارفو

Od (V۳)?س..)¥٤
ةيقبصصخامثیب٤٠...ركسعلابوجو»يفيناثلاو.اهمارمو

.اهريغوةيلاملاوةيسايسلانوؤشللةمدقملاعماهلوصفبةرشعلاباوبألا

وهوءسماخلابابلاشيحجلاةلكشلصصخدقفيئاجللايلاغلاامأ

هثافرعبةصتخلملااياصولاوهئارمأوهيلعبجاولاملعلاودنجلايف»باب

ةميزهلاورفظلاتابجوميف»سداسلابابلاصصخامنيب."ههئابقنو

نيبابصصخثيحب.”«ةميمذلاوةدومحملاامبتافصوامهلاوحأحرشو

ةيلالاوةيسايسلانوؤشللاهصصخءاّبابرشعةسمخنيبنمطقف

مهلرهظتتحبصأشيجلاةلكشمنأهعمنيبتياممءاهريغوةيعامتجالاو

ةيلالاوةيسايسلاتالكشلملانمةدقعمةلسلسنعةلوصفمريغةلكشم

نکميالوءاہبةطلتحةلکشميهلبةينقتلاوةيعامتجالاو

ةيضقلخادنذإةلكشميهف؛تالكشملاكلتعومجملحبالإاهلح

حمالمىلعفرعتنءاهلكةيضقلاحمالمىلع.فرعتننألبقو.ىربك

.اهنمضتتيتلاديدجتلاةروصوةيركسعلاةلكشلملا

:طوطخ-راصبألاةهز:هباتكنمسغيفرشملايبرعلادنعاًدجةريصقةمجرتهل=

/١:ينونلاو.ةحفصلارخآ۲١:ةلوصلاوزعلايفناديزنباهركذو.۸

۳

نييورقلاةخسنلعانعلطاامك:مقر.ح.خح:ةخسنىلعاندمتعا(۷)

.دیدجامقرلاوهو۱۷:مقرتحتةدوجوللا

.١۳٠۱:مقر.ح.خ:ةخسنلعاندمتعا(۲)

۳۸٤-۹:كللاجات(۷۳)

.1۳-44:قباسلاردصملا(۷)

ء۲۲۷7-١١۱:ةرفكلاعمقم(۷)

.۲۲۷:قباسلاردصملا(۷)

to



 

:مىضلابدنا:لوقيفسوماقلانعًالقندنحجلاقالفلافرعي

دثجلاىتعماذهء٠"ىلعقلخلانمفنصوناوعألاوركسعلا

زجعامىلعمامإلاةنوعمه:هتقيقحيفلاقيدقو»هتقيقحامأو.هدنع

يفلخديفءهسفنبريمألاهرشابينأةداعلاوأعرشلاضتقيموأءهنع

بتارمءالؤهوءفيسلابحاصو«ريزولاو«باوبلاو«بتاكلا:كلذ'

هعمنيبتيلکشب«؛نودلخنبانعلقتكلذلصفيمثء٠"...دنملا

لخدتاهريغوةيداصتقالاوةيلالاوةيركسعلاوةيسايسلاتامدخلالكنأ

ملکتیف«ةيركسعلاةمدخلاتامدخلاهذهنمصصخيمث.دنحلاینعميئ

يفيدودرکلاهخیشنعهلقنامبسح«مهبتارمواهيدوتحلانعواهنعع

.ركذلافلاسلا«ةمغلافشكا

۲

موهفمابدنجلافيرعتىلعمالكلانمقلطنيفءيئاجللايلاغلاامأ

اًسيخىمسيوةيراحمللدعماشيلا:دنحلاو»:لوقيفصاخلا

ىتعمبدنجللماعلاموهفلاىلإلصيل...ماسقأةسخىلإهماسقنال

:عملاوءناوعألاوراصنألا:-مضلاب? دنجلا»:لوقيف

يجنزوجنزوءيمورومور:لثم؛يدنج:دحاولاودونجو:دانج

تاوعأدتحلاذإءكلفلاكلذيرجأوءكلملاحوروهدنحجلاو(...)

«دئاوفلابلجتستوءدصاقملالانتهبوءراصمألاحتفتستهبو«راصنأو

تاعطلاةاهلاجروءباهرإللافيسوهءدناعملاودعلاتبكيو

نمرثكأةيمهألازاربإفيرعتلااذهىلعىغطياذكهو“”بارضلاو

يهتتيدنحجلاةيمهأنعرخآمالكدعبو.ةيملعلاةيفيظولاصئاصخلاطبض

لكاهيدؤييتلاةيفيظولاتامدخلاىنعمبءدنجللماعلافيرعتلاىلإ

:لوقيقدونملابسانلاو.ةكرعملابةايحلاهبشيفءةايحلاةكوعميفصخش

ضعبلاق? :هصنامرافحلاباوجنمرايعملاينر»

اهتمدحاولكءندبلاءاضعأكةنيدملايفسانلانوكينأيبني:ءاملعلا

نمهيتأيوءهيفةعفنمالاًنبعوضعدجويسيلوءةصاخهيف

يفسائلاكلذك.هتعفئموهفرشرادقمىلعمدلاو

.۳۸:كللاجات()

.١١٠:ةرفكلاعمقم(۷۸)

٦٤۳



 

ءابنوملعيوةعيرشلانوظفحيماكحلاوءاهقفلاوءاهيفنمنوسرحيدانجألاف

لقتسيلكسانلارئاسو.ضارمألانمداسجألانوظفحيءابطألاو

رداقوهوهيفةعفنمالنمو٠«مهعيمجىلعةعفنملابدوعيلمعو۽«هتعانصبپ

.٩نمیصقينأيغېنیف«لساکتیفعشينأىلع

هيلإبهذامعسوأىلإةيدنجلافيرعتيفيئاجللابهذياذكهو

ةيمسرلافئاظولاوتامدخلايفعساولااهفيرعترصحقالفلافءقالفلا

ةايحاهبموقتيتلاتامدخلاميجىلعيئاجللااهقلطأامنيبةلودلل

قيقحتلاهنيباميفلماكتتتامدخلاوفرحلاعيمجربتعاوء؛عمتجلملا

بلاطمنمبلطمةوقلاوءافتكالاقيقحتفمثنمو.ةوقلاوءافتكالا

ةلودلاموهفمهيلعماقيذلا7ةيدنجللماعلامهفلااذهو.ةيدنجللا

لمتكتالةلودلاةوقرابتعاب-“"»جرعألانبادنعءاجامك-ةثيدحلا

جامدإو«تامدخلاوتاعاطقلاعيمجلماكتبالإلضفألاوحنروطتتر

يفلصضفألاوايلعلاةيجذومنلاىلإطلاءةيمنتلاوةيجاتنإلايفعيمجلا

الةيدنحلانأهبدكؤيلصتلااذهطبنتسايئاجللانإفاًنومعو.ملاعلا

.لماکتلاراطإيفالإاهرودققحت

انتسارحوةألاماظنمايقيفيساسأرصنعدنجلانأنماًنالطاو

:لوقيفكلذدكؤيلقالفلالقتني:ةيومنتلاوةيجاتنإلااهفئاظوبموقتىتح

كلذىلعانلو(...)ةيافكلانضورفنمركسعلادوجونأملعا»

:نالیلد

«كلملاىنبم»نأىريثيحنودلخنباىلعهيفدمتعيو

:امهنيطرشبالإققحتيالةلودلامايقيأ

ثإءلوصألالهأدنعةدعاقلاو»«^دنحجلايأةيبصعلاةكوشلا#

.“جاو:ببسوأطرشنمبجاوللهبلصوتيام

ميسقتللةيفيظولاةيرظنلا#ريبكدحىلإهبشتةيرظنلاهذهو.١١٠:قياسلاردصملا()

يزيلكتإلاثحابلايأربسحيفانويلاركفلاىلإاهلوصأعجرتيتلا؛يقبطلا

.۷۲:يداصتقالاركفلاخيرات:ريقشبيبل.د:اهنععجاري-(ينوات)

.عزانتلا:ناونعتحتةدوجولاةرقفلا-ةحورطألاهذهنمريخألالصفلاعجار

:كللاچات()

١05:قباسلاردصلا()

۳EV



 

كلماهيلإجاتحيامةماقإوءدنجلاكئلوأماوقوهيذلالاماو»

.“"لاوحألانم

امإ:نيرمأدحأيفانليبعازنال:لاقينأهريرقتنايبو:«يلقن»

:همدعامإو

.(...)لالاوسفنلانمدبالاثلقءتاهجلاليقنإف

ال]عرشلانألءهطقسيببسنمدبالانلقمدعليقنإو

لكنمدصرتمودعلاوفيكفءنيدلاةيامحوودعلاعفدبالإ

عفديءيشنمذٹنیحدبالف‹نمؤتالهترغو٤«ةيحانلکبطئاحو«ةهج

اهبجويءيشةمثسيلوءةعدلاوةحارلاعقتلروغثلايمحيورومألاهذه

طقس:روغثلاتدسودالبلافارطأتيماذِإ:نيناوقلايفو.دنجلاالإ

9٠دنجلابالإدسالوةياحالو.هلثمتامدقملايفو.داهحجلاضرف

ەقزفنراتمهلاودي:ىلاعتهلوقميركلانآرقلايفو

مهنوملالنمومودولأردعوہتوبللاابر

اکمیاکیفرکالیسیفونکنیاکیا

٠°21:لافتألاةروس]كوول

ةرشكلااهنأىريفءةميركلاةيآلايفةوقلاموهمدنعفقيمث

وهو.ةيآلانمدوصقملاىنعملاققحتيدیاہبو‹مساقلانبامامإلالوقوهوا

ةرثكلاودشحلاف.۸۳مشاةملكءالعإوعقدو«رافكلابلغ

بجيةرثكلاودشحلانأىلإبهذي«يديلقتموهفموهودنعةوقلايه

ءمازهتالايفكشيةلئامملاتققحتاذإوءرخآلاددعلثميفنوكينأ

‹رصتلاققحتهلوقبسحدحاوبولواهيلعةدايزوةلثاملاتققحتاڈإو

فويسلابلاتقلارصعىلعقبطنتتناكءهدئعةقيتعةيلقنةركفيهو

لياقتنأامكءبلغلاكوكشمنيلثلالباقتنأل#:لوقي.حامرلاو

لثملافعضو؛ةدايزبالإنيلئامعلايفبلغققحتيالو.ققحعنيفلاخملا

ضرعياذكهو«بلغلاققحتيوةلئامملانعجرخيابوءهلثمنع

.۹£:قباسلاردصملا

.١۵:قباسلاردصلا()

.لوألامقرلابةحفصلاوردصلاسفنىلعلديرركممقر

۳5۸



 

يذلابالقنالاوقرصاعملاتاينقتبهلةلصالاًّقيتعاضرعةلثاملاةيرظن

.ةوقلانيناوقيفهتثدحأ

اذإ#:لاقثيحءاّضيأيئاجللاهيلإبهذاموهريثكتلاودشحلاو

ىلعنيبلاحضاولاقحلاوءنيعتملابجاولانأرهظ(...)اذهدهمت

ءنيثلافولأبالفولألانيثمبنيدلاءادعأةرفكلاةلباقم(...)انالوم

رفكلاسانجأعزفيوبعريىتحفونجلاوشويحلانمراشكتسالاو

ءدوخاهقحليالرانهتبهلرغثلهديدمنإهنأبسنجلكمزو9

.دوحجلاورفكلالهأعفدلةدعملاسيراهلاوعفادملاقعاوصهتكلهأو

مهركمبنولمؤيمهنإفءلالضلالهأةنداهمبةيعرلارتغتالو»

لهألعقوامةيعرلاركذتتلوء؛لاصآلاوودغلايفضقنلاومهتعيدخو

....مهريغوسلدنألا

لكءددعلاةفلتخقرفىلإشيجلاميظنتةرورضىلإنوضرعتيمث

`هتحتوءبيقللاهتمتوءفيرعلاهتحتوءريمألا:مهطباضاهيلعةقرف

:لوقيفبتارملاهذهيئاجللافرعیو.دنجلا

.ءافرعلاقوفوهوءريمأعمج:ءارمألاو

نودوهوءبيقنلافيرعلا:يرهوحجلا-فيرععمج:ءافرعلاو

مايقلايهو:-نيعلارسكب-ةفارععمج:تافارع:لاقيو.سيئرلا

َ.ةعامحلاةسايسب

.مهرومأبمئاقلا«موقلاريبكوهو«بيقنعمج:ءابقثلاو

ءاًّسيخىمسيوءةلتاقماوةبراحمللدعماشيجلا:دنحلاو

.“”«ابلقو«نيحانجواًمدقموءققاسهلنألماسقأةسمخىلإهماسقتال

مالسإلاوةيلهاجلايفهتلالدوهغيراتوسيمخلاحرشيفرمتسيم

.كلذريغو

هخيشنعًاللقنلوقيفقدألكشببتارملاهذهىلإقالفلاضرعتيو

:يدودركلا

.١1۵-١١٠:ةرفكلاعمقم(۸)

.١١٠:قباسلاردصللا()

۳4۹



 

لوللابابل

هماظنوينيتاللاوزغلاةّيعجحرم



 

.ةدقعهلدقعيوءاًرظاندنجلانمةينامثلكىلعلعجينأ»

ىلعفيرعلانوكييأ.«اًميرعءارظنلانمةسمخلكىلعو»

.ايدنجنيعبرأسُر

يتئامسارىلعنإبيقنلاف.«اًبيقنءافرعلانمةسخلكلعو»

.يدنج

نذإدئاقلاف.«اّملعهلدقحيوءابقنلانمةسمخلكىلعو»

.يدنج?ER:سُأرىلع

.«دنحجلارثكنإةيارهلدقعيوءاًريمأداوقلانمةسخخلكىلعو»#

.فالآةسخسأرىلعنذِإريمألاف

ءهءارظنمهنمفیرعلكرمأیو«ءافرعمهنمدئاتلکرمأیو»

ناوهتعاسنمرمألکحتفیفءهتلاجروهناسرفریظنلکرایو

م

يفنيترموأءةعمجلكيفةرممهضارعتساةرورضركذيمث

هدجونمف«مهليخومهحالسبمهمامتهاومهدادعتسافرعائءرهشلاا

۔هریځبهلدبتساوهلزعوأهيقاعاًرصقم

اهيلعراتخينأبجييتلافاصوألاليذهنبأنعيئاجللالقنيو

:لوقفيدنجلا

.سانلارايخنمالإدنجلاكلذرايتخانوكيالو#١

.حلاصلاظفحلاونيدلالهأو۲

.ملعلالهأنم۳

.رارفلانمنوفنأينيذلاباسحألايوذنمدحجلالهأو٤

ءراصتألاونيرجاهلاءانبأنمحلاصلاددعلامهيفنوكيو-

.ةفلاخملانعوءنيدلانععفدلابوءةعفرلاوربلابسانلاقحأمهال

.۳۹٤٤:كللاجا(۸۷)

۳oo



 

.بوعلالئابقعيمجنماّضيأمهيفنوكيو١

ملعلاونيدلالهأنممجعلانمملسأنمءانيأنمةعطقو۷

يفىنغأوريخءةظيفحوةنايدلتاقينممرئاصبلايوذنمدحاوف

٠“اممالإنولتاقيالفلأنمةزوحلا

ةيسايساطورشةيرابتعالافاصوألاهذهبناجىلإطرتشيمث

ٴيه

ةقرفتمسانجأنمدنحجلانوكينأمامإلانمبلطينأ»۸

مهقافتانألدحاويأرىلعقافتالامهلًايهتيالثيحبیتشلئابقو

ةلودلارارقتسادعباذهو:قرزألانبامامإلالاق.هيلعةرضللابدوعي

.'ةمحتلملاةيبصعلانعكلذلثمباهئانغتساو

اذإف«بورحلانعزجعلاضرمنمدنجلاءاودنمدبالمثل٩

ءايضحوليلهريغبىمنيلفءبولطملارمألاودئادشلاةاناعممطعيل

.نودلخنبانعليصفتبكلذللع”“هرصتن

ةقفنلايربتمهنمتامنم:دانجألاوشويجلاةسايسنممث٠

ةمدخيفتامهتال:(.٠.)ليذهنبالاق.دالوألانمهفلخنمىلع

يلفاغايضوأالككرتنم»هللالوسرلاقدقو.نيملسلا

."هيلو

هلايعبوهبموقيامهيلعىرجأ:نمزوأمهنمخاشنموا۔۱

ةنؤموهحالسوهسرفلجأنمهيلعيرجيناكامهلفذحوءةعسلاىلع

.٩اهر

هرداصمىلعليو؛ليوطشيجلايفمالكلانأبيئاجللاركذيمث

:يهواهنموهىقتسايتلا

نباو-ةمدقملايفنودلخنباو-كولملاجارسيفيشوطرطلا

 

ء۸١٦1:ةرفكلاعمقم(۸۸)

ء14٠۱:قباسلاردصلا()

١۷٠.٠:قباسلاردصلا()

۳a‘



 

نأنودبيطخلانباو-سلدنألاناكسراعشيفسفئألاةفحتيفليذه

ويأيضاقلاو-كولملاةسايسيفكولسلاةطساوبحاصو-هباتكركذي

رصتخمىلعليلحجلابيجعلاحرشلافلؤميطانرغلاقرزألانبهللادبع

ةمدقميفاماهيفصخيتلاكلسلاعئادبكءةمجرتلاةسايسيفليلخ

.۹۰٩نودلخنيا

رايتخانأبلوقيفءرداصملاسفننعقالفلااهلقنيفاصوألاسفن

ةيآلااهتددحيتلاةيلاتلافاصوألاساسأىلعنوكينأببييدنجلا

:ىلاعتهلوقيفةميركلا

.تابثلا=ارتأتةيغلاإانامكيلااب١

Ei?و

.ةعاطلا=4مَلوُسَرَولااوغيطأر۳#

.داحتالا=4كربحاوارالو_٤

45٠:لافنألاربسصلا=€يرضعممهللانإا9اوريو_

n

ساختلانيانعةلوقتلاسمخلاتافصلاهذهحرشيامدعبو

:يهوتافصلاةيقبفيضي

نمحلاصلافلخاوءنيدلالهأوسانلارايخأنمنوكينأ»

نمنوفنأينيذلاباسحألايوذنموءكجلالهأوملعلالهأ

٤...مهتعدمايآنمرثكأمهرافسألعجينأ»

هبپسكتياموءتالغشلاوةراجتلابلاغتشالانممهعنميو»

.هلحالسالنم

۹..مهلاوحألدقفتلا#_

نمةلذملالهأوءرضحلالهأةفئاطىلعدمتعيالنأ»-٠

.٤٤:كللاجات()

£:قباسلاردصللا()
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:نيهجولفرضحلالهأامأ

يقاوسمغناوءةعدلاوةحارلاداهمىلعمهبونجاوفلأمهنأل»

كلذراصىيتحءنادلولاوءاسنلاةلزنماولزنتو(...)فرتلاوميعتلا

.ةعيبطلاةلزنملزنتيمهلاقل

.0...مهنمةعفمللةبهاذمهسأبلةدسفمماكحللمهتاناعمنألا»

ةروصلنارساكدايقنالاوةلذملانألفءليبقلانمةلذملالهأامأو»

نألوأفنعاوزجعىتحكلذباوضراموءاهتدشوةيبصعلا

ۍسوممهاعداللیئارسإينبيفكلذلمأتو.ةمواقلانعاًرجاعنوكي

٠(...)ماشلاكلمىلإ

)45(
مهتیببسنوةيبصعيلوأموقنمنوكينأاهنمو-١

.ربصلايفةلخاديهوءةعاجشلااهنمو-۲

يفهرکذينأيامفاصوألانمهيفمهريمأنوكينأاهنمو-۳

-“بورلابابوءارزولاةماقتسا

ةصالخ

ءاقتنالوحيئاجللااهركذيتلاطورشلايفقالفلايفتياذكهو

:اهيلإاًنيضمءيئاجللااهتمذخأيتلارداصملاسفننمذخأيو.يدنجلا

ٍ.يدودرکلاو«ساحتلانبا

ءيدنجللنقلتنأبجييتلامولعلاىلإرداصملاهذهضرعتتمث

بالسألاومئانغلاةلكشموءتابثلاوةكرعملاناديمبةقلعتلامولعلالثم

ةيمالسإلاقالخألاوةالصلابمازتلالانمرصنلابابسأو‹لفتلاو

طاوللاوانزلاوداسفلاكةميزهلابابسأو.خلا...ربصلاوةدحولاو

تضرعتامك.كلذريغومالسإلايفلاتقلانيناوقنعجورخلاوملظلاو

ءةكرعملايفةحلسألاميظنئوءلاتقلافوفصبيترتوةكرعللاماظنىلإ

.اذكهوهيفةعرسلاورصنلاققحيامبسحب

 

45٤:قباسلاردصملا()

7£:قباسلاردصلما()

ء47:قباسلاردصلملا

۳o۳



 

ضئارفوناكرأءداهجلاىلعمالكلاكلذكبابلااذهيفاولخدأو

هرصانعلکللئاهدشحيف؛تاهورکموتابودنموتابحتسموننسو

رصانعلانماهريغوةيسايسلاوةيداصتقالاوةيقالخألاوةيدقعلاوةيرشبلا

دعبامومويلاىلإيركسعلاميظنتللةحلاصلظتيتلاطورشلاو

ءةّيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمدوشحبكلذىلعنيلدتسم

؛ليلقلبقاهمظعمانركذيتلاةصتخملاةيمالسإلابتكلانملوقتلاو

ملعوةيبرحلاةسايسلايفتايطعلاهذهنأبهعملوقننأنكميلكشب

لازیاماًعورشملٹتٹناکو؛مهتفويفاحلاصاهمظعمناكشيعا

.يضاملانرقلايفاًمومعهبلمعلا

يفديدجنمترهظيتلاشيجلاثيدحتةلكشلةبسئلابامأج

ىدأيذلاءيوروألاطغضلاديازتةجيتنلوألانسحلاناطلسلارصع

ًالوانتيلالمسلاىلعاهلوانتدقف:داهجللةوعدلاديازتىلإلباقلاب

.لعفلاباًديدجاًروصتاهروصتييرصانلاهيفدجنيذلاتقولايف

يفكلذدكأو«شيحجلاثيدحتةرورضنعيلالمسلاعفاددقف

اذهلهروصتامنيبءثيدحتلاىنعملمحتهتوعدنأريغءهبتكعيج

ثيدحتللةوعدلاهذهينءاج.يديلقتلاروصتلاهيلعبلغيثيدحتلا

ىلعبجاولاوءمدعلاكراصودابدقانيديأنيبيذلابرملانألا:هلوق

تإوءهلثمبيتأيفثدحيذلابرحلاملعتينأدعبالإمدقتيالأمامإلا

عمفقيالمامإلافلعفيلفبلغلاهلققحتيلةدايزلاهلنكمأ

?aثدحأبرحثدحاملکلپءبورانمداتعملا

.ثيدحتلااذهلهروصت٠...لوقنلاىهتنماهتلحريفمدقدقو

ليصفتل"٠..نسحلاعلاوط»هباتكنمسداسلابابلاصصخامك

ینعباوحجلا»:اهامسيتلاهتلاسريفهلزتخاوءروصتلااذه

.ةيوكسعلاتارباخملاوءةيبرحلارودهيفاخضوم..نسحلا

قبسح-اسلرفرابتعاب«يرابجإلادينجتلاةيمهأتيايفدكأ

.١٠:طوطخم-نسحلاانالومنعباوحجلا:يلالمسلايلع)

.٠۷-٦0:طوطخ? نسحلاعلاوط-يلالمسلا(۷)

.١٠:نبمحلااثالومنعہي
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ةمدخلايفاعمنولمعي«نيبردميدنجفلأيتئامواًنويلسكلمت

نمةرورضلابجرختپيذلابابشلانميطايتحالاىلعةدايزءةيركسعلا

هبتکيفتدروامك؛ثيدحتلااذهلهتاروصتنأريغ.يرابجإلادينجتلا

كولماجارسو؛نودلخنباةمدقمنمفرحلابلوقتنعةرابعيه

ديدجاهيفسيلثيحبءاذكهويدودركللةمغلافشكوءيشوطرطلل

.طق

ةيملعةشقانم'"”شيحجلاةلكشمشقاندقفيرصانلاخرؤملاامأ

فورظلادقننمقلطناف.ةرصاعملاماظنوثيدحتلانيناوقلةقباطمءلعف

ىلعدكأوءبرغملايفةيركسمعلاةايحلااهفرعتتناكيتلاةيوضوفلا

هذهقيقحتلحيحصيملعروصتلهميدقتعمءدينجتلاةيرابجإقيقحت

.مويلايرابجإلادينجتلاتايصوصخعمقباطتمءةيرابجإلا

ليجستلء(رتافديأ)نيواودلانمنيعونعضويرصانلاحرتقا

.هلکشیجلاعاطفلمشیریبکناوید:يدنجلاةيوهطيضوشيحجلا

ناویدلکو.ةنیعمةهجبصاخاهمناويدلكءةيوهجىرغصنيواودو

ةئاملکو«نيئمىلعیحرلکویاحرأىلعلمتشینيواودلاكلتنم

.اهلاعواهبيبطواهطابضبةمظنمنوكتنأببي

ةيركسعلاةمدخلايراسلاحابصلملابحاصنعلقنیمث

ممعتيىتحءاذكهوىلوألاجاوفألاكلتلدبتتمش«نينسسمخب

الإةريغتملاجاوفألاكلتنمظفتحيالنأيرصانلادكؤيو.دينجتلا

طرشىلعةيركسعلاةمدخلانمحرسييقابلاوءنيقوفتملاءافكألالاجرلاب

نينسعبسةدميطايتحالايأفنصيفادودعملظينأ

۔اذکھویرخ

ىقلتينأوءةيبرعلابيركسعلاميلعتلانوكينأيرصانلاطرتشاو

ةوقلاوههتاذدحيفشيجلارابتعابءاًّيساسأاًيمالسإاًميلعتشيجلا

شيلانوكينأبجيكلذلءهنععفادتونيدلايمحتيتلاةيمالسإلا

نأبجيةيمالسإلاداولاعموءالمعوالعةيمالسإلاةيجذومتللالاثم

ةفاقثلايفبتكلاضعبحرتقيوءةروطتمةيملعةيركسعةفاقلىقلتي

۸١٠0-۳١٠:اصقتسالا:هباتكيفشيجلانعيرصانلاثدحت()
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لثمءاهاقلتينأبجييتلاداولاضعبلعجارمكةيسايسلاوةيراضحلا

.امهریغويعالکلاوماشهنباةريسكةيمالسإلايزاغملابتك

خاسوألانمةميلسةيبرتيدئجلاةيبرتىلعيرصانلادكؤيو

خاسوألاونيخدتلاداعبإىلإوعديكلذلءةيونعماوةيدالاتاثولتلاو

عمء؛مجعلاقالخأمهميلعتبنجتىلإوعديامكءتونحجلانعرمخلاو

اىفةيساسأةغلكةيبرعلاةغللادامتعاىلعهديكأت

.اذكهوةرورضلادنعةيمجعألاتاحلطصملابيرعتو

حلاصلاناكملاوسابللاوءاذغلارايتخابةيحصلاةيانعلاىلإاعدامك

نسحأىلعةيحصلامهفورظبمامتهالاوءدونجللبيبطلاويقنلاءاوهلاو

متخیو.ةيدنحللايفمهتبغردادزتیتحةيانعلاهذيمهراعشإرهجو

ءاحصتلاوناعجشلاودونجلانمنيصلخملاعيجشتىلعديكأتلابهضرع

حلاصلملاةمدخيفممهلاسفانتتیتح6قئالبنيركتبملاو

.ةّمأللةماعلا

ةماعةصالخ

شيعاثيدحتةيلاكشإروصتينأعاطتسايرصاتلانأنيبتياذكهو

نايلالمسلامالکوهمالکنمرهظيكلذمغرور٠.اخیحصايملعاروصت

:نيببسلةمزاتمثلظشيحجلاةيضق

ناكيذلاءيشلاءةيبرعةيمالسإةيركسعةينقتبايغ:لوألا

ةينيتاللا«فدهلاةيرامعتسالاءةيبوروألارطألابةناعتسالاىلإعفدي

قالخألاساسأىلعىيرتينأىلإشيجلاضرعيناكاممءةيفلخلا

ناكرامعتسالانألءاهبنجتنكمملانمنكيملةلكشميهوءةيمجعألا

`دئلقالخأرييغتناكوءاهيفبرضييتلافادهألاباًيعاوهرودب

كانهنكيملو.تاذلاباهدصقييتلافادهألاكلتنماندهنيملسللا

يفةصصختلاةيبوروألارطألاىلإةجاحلانألءاهبنجتلرخآليدب

تناكايوروأنوكلءاهنمصانمالةرورضتناكةيركسعلاتابيردتلا

يفامبءاهبةقلعتملاةيركسعلاوةينقتلامولعلاوةحلسألاردصميه

۔برحلامولعكلذ

ءمئاديماظنشيجةماقإلةيفاكلاةيلالارداصلاةلكشم:يناثلا
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كولمتمغرأيتلاةلكشمايهو.ةيرورضلارئاخذلاوةحلسألابهنيومتو

ىاملعلاءاتفتساىلعرشععساتلانرقلانميناثلافصنلاةليطبرغل

صصخي؛ةيفاضإبئارضضرفبةيعرلاعانقإيفمبةناعتسألاو

.ةيرشبلاهرطأوةينقتلاهتازيهجتبثيدحيركسععاطقةماقإلاهلوخدم

عفءةيفاضألاةبيرضلاهذهضرفلوحءاملعلافلتخادقو

نماًقالطتاءدَمألاىلعهضرفمرحياسماهربتعاو«قلطملکشباهضفر

لاومأسالتخاىلعكلذبنولياحتيمهربتعاو«نيلوؤسملايفةقثلاهدقف

دكأ-اًمئادةيمسرلاةسايسللديؤملاهاجتالاوهو-رخآلاضعبلاو.ةيعرلا

هنمدبالاًطرشاهربتعاوءةيفاضإلاةبيرضلاهذهضرفزاوجىلع
جذامتلالالخنمو.شيجلاثيدعحتةيضقءابتيالاقزأملانمجررخلل

يللادعبلاةيلاكشإانلصخشتتزاوجلااذهلوحاهضرعتسنيتلاةيلاتلا

.ةيامحلالبقبرغلملاءاملعدنعةئادحلاودادعتسالاماظنيف

ov



 



 

عبارلابابلا

دادعتساللةيلالالوصألا



 



 



 

عساتل)لصفلا

ةلسرملاحلاصملاةيرظن

دادعتساللةيلالاطورشلاليصاتيف

حلاصلماعوضوم

فيظوتلامكحيفةناعتسالاةيائع»هباتكيفيلالمسلادمتعا

يفاّيعجرماًراطإ(هقفلالوصأ)يفةلسرملاحلاصملاةيرظنهةنوملاو

ةيرظنلاهذهدمتعينأرطضادقوءةلئاملاوةيلالاطورشلانععافدلا

لوصأباعيتسالبساتلايملعلايعجرملاراطإلااهنوكلءةيلوصألا

حلاصلاباًساسأقلعتتةلسرملاحلاصملاف:(ةثيدحلا)ةديدجلادادعتسالا

لبقتسملاىلعاًّمئادحتفتلايهقفلاراطإلالثمتاهنإفيلاتلابوءةئراطلاةماعلا

ىلإةقاضإلاب.لبقتسملابةصاخلاةيهقفلاةيعجرملانذإيهفء(ديدجتلاىلع)

.يلقعلاحرطلابزيمتتةلسرملاحلاصملايفلالدتسالارصانعنأ

(ةديدجلا=)ةبولطملادادعتسالالوصأحرطيفيلالمسلاقلطني

ءاملعىلعلوألانسحلاناطلسلاهعضويذلاءاتفتسالالاؤسضرعنم

ثيدحتوءلالافيظوتلاةلكشميفيهقفلامهمكحبلطيءهسلجم

:لوقيفةيركسعلاتاينقتلاوشيجلا

نأدارأوءةفالخلايلوال(...)نسحلاانالومناطلسلانإف»

قدانبلارطموعفادملاقعاوصباًبرضو(...)اًبعرءادعأللاًركسعذخحتي

ىلعةلئاهلانمىأرام‹(...)عفادنماهلاميتلا
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لزتالو؛ملعمهلمزيالوء(...)اراقووةبيهريطلامهسوژر

فيظوتلاوةنوعملامكحنعفيرشلاملعلالهألأس:(...)مدقمهل

نيدلالیدېتفوخءرفاكلاودعلاعمقل:فوصوللاشیجلاةماقإل

:هللاهرصت? لاقف(..١

اياضقلاماكحأمتجرختساىدهلاةمئأملعلالهآمت

ترٹکولوصاألاتددعتدقو.ثداحلاالميدقلامكحنم.داو

اًسايفواصنلئالدلاتماستةلأسملک«ءلئاسللاتٹتدیازتوءلوقنلا

ءىقثولاةورعلاباكسمتسمهبنوكأامانلاونيب:اًمطاقاًربخواًاجِإو

كردلايفاهنعضرعلاوءىقشيالولضيالملعلاقيرطلكلاسلاو

.ىقليراتلانملفسألا

قرتفافء(...)نونفةدعملعلانمروضحعمعيمجلاتكسق

مامإلاباوجيفيلعحلأف(...)فراعمتعودتدقوعمجلا

اًنوحشماًباوجهثبجأفء(...)دمحمنبهللادبعيديسهيقفلا:(...)

ءةيلقنلاوةيلقعلافيظوتلاوةنوعملاةلدأنمزاحوءقئاقولاوفئاطللاب

:هتيمسف(...)قحالالوقباسفلؤمهزيملامءلئايقلاماکحأو

ريبدتيفكولاريسكإ»وأ«ةنوعلاوفيظوتلامكحيفةئاعتسالاةيانع»

..«كولسلا

لاۋسلاضرعيفةراهمبلواحيلالمسلانأسصنلااذهنمرهظيو

ثيدعلايسنرفلاشيحجلاماظنبلوألانسحلاناطلسلاباجعإىلإكلذبريشي()

نيلوؤسملاعمكانهىقتلاوم١۱۸۷/ه۱۲۹۳ةنسةدجوةنيدمرازامدنع

رداصملابسحمهتمبلطو«رئازحلاعمدودعحلاىلعنييسنرفلانييركسعلا

.هثيدحتويرغملاشيحجلابيردتلنييسنرفطابضبهتدعاسمةيسنرفلا

:عجاري

هذهفورظنعاهلكثدحتتثيح.٤۵۸-۳-٢:مقرةقحللماقئاثولا

.دودحاباهتراثأيتلاتالكشلاوةدجوىلإةينسحلاةلحرلا

.ةثيدحلايأ:ثداوحلااياضقلا()

امم«فيظوتلاةلكشملوحءارآلاتفلتخاومسقنايأ:هفراعمتعونتدقو()

.اهدىضاوئاكءاملعلالجنأدكؤي

مكحيفةنوعرلالهآعمق)وهثلاثمسابهامسو.٠٠:ةنئاعتسالاةيانع(٤)

ءاملعلانيبعقويذلارتوتلاىلعلديسكاشممساوهو(ةنوعلاوفيظوتلا

.ةئوعموأسكموهلهفيظوتلاةلكشملوح
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:ثادحألاوفورظلااهتضرفيتلادادعتسالابلاطمزربينأيكللا

عمق»ةرورضوءةفيقخلاوةليقثلاةحلسألاةعانصوءثيدحلامظنملاشيجلا

ةروطخصيخشتهنإ.؛فيرحتلاونيدلاليدبتفوخءرفاكلاودعلا

ءردلةحلمتحبصأيتلادادعتسالابلاطمبهطبروءيوروألاديدهتلا

اًيرورضطبرلاوصيخشتلااذهناكدقل.«فيرحتلاونيدلاليدبت»رطخ

فيظوتلا)مكحاهئاطعإوءةيولطملاةيلالاةبيرضللةيعرشلاةغيصلاحرطل

ءاجثيحيعرشصنبمرح(سكلا)نألء(سكلا)مكحلدب(ةنوعماو

فيظوتلا)امنيبء؟سكمبحاصةنجلالخديالا:فيرشلاثيدحلايف

زاربإىلعيلالمسلاصرحكلذلجأنموءةرورضلادنعزئاج(ةنوعلاو

نيدلاليدبتفوخ»يفاهرصحيتلاةرورضلاهذه

ةبيرضلاهذهلةيقيقحلاةغيصلايفمكحتتيتلايهنذإةرورضلاف

حلاصملايفتلمعتسااذإ(فيظوتوةتوعم)يهف:يئانثلاتعنلاتاذ

ةيدرفلاحلاصملايفتلمعتسااذإ(سكم)يهو.ةمأللايلعلاةماعلا

طباضلانأريغءةيئانثلاهذهنماهجرخييذلاوهلامعتسالافءةصاخلا

ىلعرهستةيقيقحةباقردجوتالفءدوجومريغماهلالامعتسالااذهل

نأشيفناطلسلامهاتفتساالءاملعلاعيجتكسكلذل«لامعتسالااذه

? قياسلاصنلايفيلالمسلاهحضوأامبسحءةبيرضلاهذه

(ةيعقاولاوةيعوضوملا)ةرورضغلاكاردإنإفىرخأةهجنمو

ةبعصةيفاقثوةيفرعموةينهذةلكشمناكةبيرضلاهذهةقيقحيفةمكحتللا

يذلاتقولايفاذهءخيراتلاةدبزفيفجرعألانباركذاميسح

يسايسلاجهنلايفتحبصأدقةرتفلاهذهلبقةرورضلاهذههيفتناك

اممءةماعلاوأءاملعلارظنيففئازءاعدالحملب«كشلحمماعلا

تاچاجتحالاوتابارطضالاوتالكشملاردصملظتةبيرضلاهذهلعج

دضسافبنيغابدلاةروثبكلذللثمننأيفكيوءةليوطدوقعةليط

ةنسلوألانسحلاناطلسلاعيوبامدنعذهسكلاةبيرض

مهىضعينأىتحءءاملعلانمةعومجمةدشباهضراعامك.م۲

/۲:طوطخم? خيراتلاةدبز(٥)

-۹/٦۱۳:اصقتمالا.١١٠:طوطخم-ةيلعلارخافلا-:ةروثلاهذهنععجاري()

.٢٥٤۳-۲/٤٢٤۳:طوطخ? خیراتلاةديز.۷
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ةمالعلالثمةديدعتاوتساهلجأنمروكذملاناطلسلاسلجمعطاق

:ت)نوتگيندملانبدمحمةمالعلاو(ه١۱۳۱:ت)يلداتلاميهاربإ

عقويتلاطورشلانمسكللاةبيرضءاغلإناكو.(ه٢

ةنسةبيهلادمحأعفروةنسةيظيفحلاةعيبلايفاهيلع

بونجيفهتعيبحاجنهبمعديل«سكللاءاغلإراعشم۹١٠۱۹

نيبداحفالخلحمسكلاةبيرضتناكدقف"برغل

.لقألاىلعامهنيبةقالعلايفجرحرصنعوأءةطلسلاوءاهقفلا

لخدمنماًنالطناحرطيلالمسلادمعتبابسألاهذهل

هلفيظوتلاودادعتسالاعورشماهنعدلوتيتلايهةرورضلافءةرورضلا

ريبعتيهةرورضلاهذهوءةرورضلارصنعنمهعورشماشندقلىدنع

.قبسامك؟فيرحتلاونيدلاليدبتفوخ»نع

صیخشتماداموءيريصمساسألصيخلتيهةرورضلاف

نمنكممريغيريصملاساسألااذهبةطيحملاةيجراخلاوةيلخادلافورظلا

كانهناكدقفءةلزعلانعجتانلايفرعملاقفألايضلءةيعقاولاةيحاتلا

اهتنایصطورشوةرورضلاهذهتايطعمنعاجربعموءاًدجديجليدب

اًديجءاهقفلاهمهفيباطخهذهةلسرملاحلاصلافء(ةلسرملاحلاصملا)وه

ةلسرملاحلاصلملاناامكهقفلاولوصألابابنميعولللخدميهٺ

عمو.ةيمالسإلاةعيرشلايفةيلقعلاةجحلاىلعدمتعتةيوقةيلوصأةيرظن

اهريغلبقةرورضلاأدبمىلعساسألابموقتةلسرملاحلاصملافهلككلذ

امبونيدلاليدبتفوخ»طبضلابانهةرورضلاهنمضتتامب

مثنمو.ةنوعلاوفيظوتلاةبيرضوهاضيأطبضلابانهةحلصلملاهنمضتت

عورشملانومضمفرحلاوصنلابنمضتيةلسرملاحلاصملافيرعتنإف

.هتابلطتموهيعاودلكبيلالمسلاهراتخايذلايدادعتسالا

رداصمىلعانفرعتدقو-٤٤۲? طابتغالا:يفهتجرتعجاري(۷)

ينونملاعجارو.رشاعلالصفلايفهتمجرت

.۷۹/۱٤:ينونلا()

.رشعيداحلالصفلايفاهلةيظيفحلاةويبلانمرشاعلادنبلاعجار)۹9

رداصملالالخو4۷۳/۲:يشكارمللمالعألايفهتجرتيفكلذمجار()

:شماهءرشعيداحلالصفلابهتجرتيفاهيلعانلحأيتلا

۳



 

ةلسرملاحلاصملاموهفم

:ةلسرملاحلاصملل(نيموهفمو)نيفيرعتيلالمسلاراتخادقل

ىنعموه:ةلسرلاحلاصملا»:هيفلوقينيمرحلامامإل:لوألا

نادجوريغنم‹يلقعلاركفلاهيضتقياميفهلبسانم«مکابرعشم

راجبوصنملاليلعتلاوءهيلعقفتملصأ(دوجو)

اهلكفءةلعلاوأبسانملاوأرثؤملا:وهمكحلابرعشللاىنعلاق

نوكيالمكحلابرعشملاىنعملاو.اًدحاواًميشينعتةيلوصأتاحلطصم

ءلصأدوجوهقحيفمدعنيناكاذِإالإةلسرملاةحلصللاموهفلالماح

رظنلاىلعدنتسيناكوءعاجأإلاوةّنّسلاوباتكلانمهيلعقفتمصنيأ

ددحمايأءهيفةلسرلاةحلصماصئاصخددحملايداهتجالايلقعلا

يأ(ةلسرملا)موهفمحضوينأيلالمسلارطضاكلذلو? عرشلادوصقل

ىلعليلدلامقيماذإبساتلاىنعملانأل#:لاقفنييلوصألادنعةقلطلا

ءةلسرملاحلاصملابىمسملاوهاذهفءهئاغلإلعماقالوءهلعرشلاراہتعا

اخيضوتفيضيمث.اهئاغلإوأهرابتعاىلعلديامعهقالطإيأهلاسرإل

عراشلالهيرديالوةيويندوأةيئيدةحلصمترهظاذإف»:لوقيفرثكأ

ةلسرملاحلاصلابهنعربعملاوهاذهفءاهانغلأوأاهربتعا

.٩«حالصتسالابو

وهفرعشمىنعموهف؛عولااذهنمةنوعلاوفيظوتلاو

اهرودواهتعيبطددي«يعرشمكحلةيعدتسلملالزاونلانمةلزان

تناكالوءةقلطميأةلسرميهءصناهیفدجويالوءاهجئاتنو

تجرخاهثإف(ينقتلاويركسعلا)دادعتسالابلاطمقيقحتيفساسألا

فيظوتلا)موهفمىلإسكملاموهفمنمةيلقعلاةجحلابةيمومعةحلصمك

نذِإيهفء(ةماع=ةقلطم=)ةلسرمةحلصميهفمثنمو

موهفملوحرودييذلالوألافيرعتلاموهفلةبسنلاباذه.ةزئاج

.امومعةلسرلاحاصلا

.١٠:ةناعتسالاةيانع()

ء۸:قباسلاردصملا()

e



 

عتلاصملابانهدارلا»:هيفءاجدقويرايبألافيرعتوه:يناشلا

ءعراشلادوصقمىلعةظفاحملا:يهةمئألاوءاملعلامالكيفةلسرلا

عفدوةحلصمابلجاهبدارملاسيلو

«عرشلادوصقمىلعةظفاحملاوهودحاوءيشبنزوتائهةحلصلملاف

بتارمثالثيفةعيرشلادصاقمءاملعلاددح؟عرشلادوصقموهام

:يه

.ةيرورضدصاقم

.ةيجاحدصاقم

.(ةيلامك=ةينييزت)ةيليسحتدصاقم

ابيترتةعيرشلااهبترتءرصانعةتسنمةيرورضلادصاقملانوكتت

:يلاثلالكشلاىلعةيمهألابسحب

.نيدلا١

.سفنلا٢

.لقعلا۳

.(لستلا)بسنلا٤

.لاما

ضرعلا-٦

ءاهيلعةظفاحلابجيتلاتارورضلانمةرورضلوأنيدلاف

بجيفءرطخللسفنلاوأنيدلاضرعتاذإثيحب«سفتلالبقنيدلاف

نيلصأللةبسنلابامأ.هليبسيفسفنلالذبًبالوأنيدلانععافدلا

كانهوءلالاىلعضرعلامدقينمكانهفء(ضرعلاولالانيريخألا

۳
سكعلا

بلاطمىلإاًقباسهنعءانسبتقايذلاصنلايفيلالمسلاراشأالو

نيدلاليدبتفوخرفاكلاودعلاعمق»لجأنمءةثادحلاودادعتسالا

ء١/۸۰۸۱:يماسلاركفلا()

٦۳



 

بوچولإنيدلالیدېتفوخاابريشيناک

اذهوةيرورضلاةتسلالوصألانملصألوأىلعةظفاحللا

فيظوتلابقلعتلالاكشإلالوحفالخلامسحينأعاطتساديدحتلا

اذإ:يهودعباميفاهركذيسيتلاةيلوصألاةلداعلاساسأىلعءةنوعملاو

ىفتابجاولالوأيبيلصلايوروألاديدهتلانمنيدلاىلعةظفاحملاتناك

وهفهبالإبجاولامتيالامو«بجاودادعتسالانإفءةعيرشلادصاقم

ةبجاونْذِإةروكذملاةيلالاةبيرضلافء(ةيلوصألاةدعاقلابسح)بجاو

تسيلو(فيظوتوةنوعم)يهفءةبجاوتناكاذإوءدادعتسالاساسأاهنأل

مكحنمثداوحلااياضقلاماكحأ»جرختسينأعاطتسااذكهو.اًسكم

مكحنمءةثادحلا/دادعتسالاوفيظوتلاماكحأيأ؛ثداحلاالميدقلا

.ةيوقةيلوصأةيعجرمىلعهدامتعابميدقلا

حلاصملليلبقتسملاو.يلقعلاراطإلا

عئدابملالخنمروطتلالوصأضرعىلإاذهدعبيلالمسلالقتتي

بهاذمنأركذيفءةلسرملاحلاصملايف(ءاهقفلاةيقبو)يكلالابهذا

:يهةثالثةلسرملاحلاصملايفءاهقفلا

ىنعمايفن#ىلعدمتعيو؛نيملكتملافئاوطويضاقلابهذم١

.«لصأهلىنعملكعابتاىلعراصتقالاو

عابتاوىنعملازاوج»ىلعدمتعيوءهعبتنموكلامبهذم٢

ماذ؛صوصنلانمتدعبمتبورقحالصتسالاوةلسرملاحلاصملاهوجو

.عامجإلاوةتُسلاوباتكلا:ةئالثلالوصألانملصأاهضراعي

متإو.ىنعملابكسمتلا»:ىلعدمتعيو‹يعفاشلابهذم۳

.٩لوصألايناعمنمهبرقطرشىلعءلصأىلإدنتست

دکؤيءةلسرملاعحلاصللايفءاهقُملابهاذمنيبزييمتلااذهدعب

هثدابمرابتعابءءاهقفلانمهقفاونمويكلالابهذملاايازمىلعيلالمسلا

.ةحلصلملاقلطمىلعةحتفتمةلسرملاحلاصملايف

.١٠:ةئاعتسالاةيانع()

۷٦۳



 

تایضتقمعمرودتءاهقفلانمهقفاونموكلاممامإلاماکحأفأ

وأءةحجاروأءةصلاخ:ةحلصلملاهذهتناكءاوسءاّقلطمةحلصللا

:هيلعصناماذه».ةعوطقموأةنونظمتناكءةيواسم

نممهریغو«يبطاشلاو‹يفارقلاو:يرايبألاو‹يواضيبلاو‹يدمآلاو

ىصحيال

ءصاخشألافالتخا»:هماكحأيفيكلالابهذماربتعيب

ءةرصاعملامعدئدابممهأنمرابتعالااذهو.«تاقوألاو«عاقبلاو

ءاملعضفردقو.اّيبهذمهمازتلابجييعرشرصنعكهيلعديكأتلاو

حتفتلااذهكلاممامإلاىلعذخأيذلا«نيمرحلامامإفقومةيكلاملا

بابسألايفةيئامزلاوةيفارغجلاوةيصخشلاتارابتعالايفديدشلا

ثیحناهربلاحرشيفيرايبألانسحلايبأكةيكلالالوحفايلالمسلا

‹نادلبلاولاوحألافالتخابماكحألافالتخانممزلتةةرضميأو:لاق

ةريبكةنورمبأدبلااذهحمسي..٩هءاروسیللیوهاذهف

نمو؛ةينامزلاوةيفارغجلاوةيناسإلاتاثيبلاىابسحيعرشلامكحلاروطتل

ةيراغملاءءاملعللعئقموهوءاهنیناوقوديدجلاةرصاعللماظلبیجتسيهنإو

اهيفدادزايذلام۹٠/ه١٠نرقلاةياننمةجرحلاةلحرلاهذهيف

.ةرصاعملاماظنىلعحتفتلالوبقلجأنم؛يوروألادیدهتلا

ًأدبمىلعاهريغوةلسرملاحلاصملايفيكلالابهذلاموقي-ج

يلالمسلادهشتسيو؛ماكحألارادصإوةعرشلامهفيفهميكحتولقعلا

:لاقٹیحناهربلاحرشثيفيرايبألادنعءاجاميكلذىلع

امالإركذيمالسلاهيلعيبنلاناكامو.ءايبنألاةثروءاملعلاو»

نميناعملااوطبنتسااذإمئأىرىالأ(...)ىلاعتهبرنعهمهف

.لاحمهيلإمكحلابسنيالو؛كلذاوكردأمهلوقعبمهنإفءلوصألا

نأنيبوءةنيعملوصأنمةلسرملاحلاصملااومهفينأنيبقرفالو

يلكىلإنيدنتسماهومهفي

١٠:قباسلاردصلا()

.١٠:قباسلاردصملا)

۳۸A



 

اوناك? مالسلامهيلع-ءايبنألاوءءايبنألاةثرونذإءاملعلاف

رداصمنمردصمنْذِإلقعلافءةعحيرشلامهفيفلقعلانودمتعي

اودهتجاوءلقعلا(نيدتقمك-ةثروك)ءاملعلادمتعامثنمو«عيرشتلا

داهتجالايفلقعلافيظوتوءماكحألاللعديدحتويناعملاطابنتسايف

ءةيعرشةيلمعةيداهتجالاةيلقعلاةيلمعلاهذهو.فورظلاوصوصتلاربع

وهلٻءايعضوامكحهلعجياليأءدهتجملاملاعلاباهيفمكحلاطبريال

.ناسئإللسيلوةعيرشلاىلإدنتسييعرشمكح

دقفةعيرشلامهفيفاًيساسأاًرايعملقعلامادامو

اىلإدنتسيدقو؛ةنيعملوصأنمةحلصللاصالختساب

ةعيرشلامهنيفهدامتعابجييذلارايعلاوهلقعلانأمهلاو

حلاصملااهيفتيعور»ةيلقعةعيرشةيمالسإلاةعيرشلانألءاهماكحأو

اهنأىتحءةيركفلاوةيصخشلاةيرحلاوكلمتلاقوقحوءةصاخلاوةماعلا

.٩هملسامداقتعابالإانفلكت

هنوكب? اًمئاديلالمسلالوقبسح-يكلاملابعذمازيمتيد

عمتجملايفروطتلاماظناهيلعسسأتيءةماهةيجهتمةقرافمدمتعي

یوتسمنیبزییمتلاةرورضلعةقرافملاهذهموقت«نمزلاربعيمالسإلا

.ملعلاةجرديفةعيرشلادصاقمىوتسموةعيرشلاحلاصم

نأزوجيالثيحبء(ةيداهتجأ)ةيلاعملعلايفاهتجرددصاقلاف

دصاقملاهذهديدعتمتدقْفمثنموءنودهتجملاءاملعلاالإاهيفررقي

؛(تاينيسحتلاو«تايجاحلاوء«تارورضلا)ثالثلااهبتارمفيئصتو

كلذحضوأدقوءداهتجالارصعلالخبتارملاهذهرصانعديدحتو

هذهانلقاذإ:لاقفيلالمسلاهبلدتساوء«ناهربلاحرش»يفيرايبألا

امثإوهو0راشلادوصقمىلعةظفاحملاكلذبدصقتامنإةلسرمحلاصم

.۱٩هاوساموملاعدهتجملاو«يداعلاالءاملعلاهفرعي

هرصانعلكبلالدتسالاوسايقلاوعاجإلاوةنسلاوباتكلا:ةعيرشلايلكبدصقي(۷)

016-٠/٠۲:يماسلاركفلا-ةيساسألاعيرشتلارداصميهوءقعستلا

۷۹/۱:قباسلاردصملا()

١٠٠:ةئاعتسالاةيانع()

۳۹



 

لوألالصفلا

ةيجولويديالاةيعجرملايفءاغبلاةيرظن

رصاعملاينيتأاللاوزغلل

نومضلملاوةأشنلا:ءاقبلاةركف

اهيلإىهتنايتلاةيركفلاتايرظنلارطخأنمءاقبلاةيرظندعت

دعبنييبوروألاةسايسلاوةفسلفلايفرامعتسالاووزغلاةركفروطت

.رشععساتلانرقلافصتنم

يداملايدسجلاءانفلاهانعمسيلءانفلاوءءانفلادضءاقبلاو

وأرصئعلاوأعونلاءانفهانعمسيلوءهئمضتيهنأمغرءةرورضلاب

هنأمغر«ىرخألالئاصفلاوعاونألانيبنمهئافتخاويرشبلاليصفلا

يسايسلا)يغراتلارودلاءافتخاوهءانفلانكلو.اشيأهنمضتي

توموهءانفلافءةّمألادئع(اًمومعيراضحلاويركفلاويداصتقالاو

اذهدرفدنعءاميرشبسنجدنعخيراتلايفةرثؤملاةيويحلاةوقلا

ةدايقلاءافتخاوهءانفلاف.ستحجلااذهةلودو«؛سنجلااذهةّمأوءسنجلا

«توموءةينوكسوهفنمةيراضحلاةدايقلاءةيخيراتلا

۔يراضحتومو

هبترهتشااموءاّساسأيركفلاابنومضمنماًنالطناءاقبلاةيرظناهيلعانقلطأ()

نبال؛برعملاناسللا»اهلتضرعتيتلاةيبرغملارداصملانيبنمو؛رداصملايف

ثیحاهيلعهمالكاہبحتتفاةرابعلوأيفءاقبلاحلطصمدرودقو:جرعألا

ناسللا.0...ءاقبللبلاطتاناويحلانمهريغكناسنإلانأءالقعلاررق»:لاق

.ةيرظنلاهذهىلعهانقلطأوءاقبلاحلطصمانسبتقاهنمو١۳٠:ص.برعللا

۱۹



 

قحنملبزوجيمثنمو؛ةيداعملعلايفاهتجردفحلاصللاام

حضاواهرايعمنالءاهيفاوررقينُأ(نيدلقملا)نييداعلاءاملعلاعی

هنيبامكعرشلانماًموهفماًرمأمداصتالنأيهو(نييلوصألادنع)

نةلسرللاايفطرتشنانإ»:لاقفيلالمسلاهبلدتساويراييألا

ثیحباذهيداعلاملعينأو؛عرشلانماًموهفماًرمأضقانتال

.ةحلصلاموهفميفطرش:همدعوأضقانتلااذهب(دلقملا)يداعلاملع

:نيطرشبةحلصملاموهفمددحتيمثنمو

.ةعيرشلارماوأعمضقانتلامدع-

.هزييتوكلذمهفىلع(دلقملا)يداعلاةردق

رظنلاءاطعإنألماهدبهليداعلاطرشىلعحاحلإلانأرهظيو

حمسيو؛رارمتسابحلاصللاروطتلةصرفلاحيتي‹يداعللحلاصملايف

ةنمزألابسحبروطتتواًمئادددجتتحلاصملانأواًضوصخءاهفقوتمدعب

دصاقملاهيلعموقتيذلاساسألانأنيبتياذكهو.ناسنإلاوةنكمألاو

لقعلاكلذنمرثكأو.يلقعساسأةيمالسإلاةعيرشلايفاعمحلاصلاو

اموةيرشبلاةعيبطلاعمريستةعيرشلاو؛عرشلارايعمبنوژوملادشارلا

يذلايعيبطلانوناقلاوةيعيبطلاسيماونلااهيفتيعوردقف»ناسنإلامفتي

.هئاقتراورشبلاةداعسلهللاهلعج

وهيذلايعيبطلانوناقلاينعأةرطفلانوناقدييأتبنيدلإءاج

2طفيتلاوفاَبرطفمألاعفدوتاذللابلجىلعينبلاءتاذلاظفح

يفداهجلاىلعهترطفبلوبجمناسنإلكذإ:مورلاةروس]? ابلَعسالا

عرشلاءاجفءمألايهوةدسفملاعفدوءةذللاينعأةحلصللابلحجليبس

مدعوهوءتاذلابحىلإجريالثيحبءلادتعابنكلوءكلذدييأتل

يهاموحلاصملايهامىلإاندشرأامك.مومعلاحلاصمبثارتكالا

ةذللايهامىلإدشرأو(...)عفدلاوبلجلاقيرطىلإوءراضللا

رضياليذلاردقلاو(...)اهبلحجللصومايقيقحلاقيرطلاوةيقيقحلا

.هعفدىلإلصوماقيرطلاويقيقحلاملألاوهامىلإدشرأو(...)اهتم

عرشاهلجأليتلاللعلاىلعةبترلاماكحألامكحيهحلاصملاهذهو

۰محلا

.0۸-١/۷۹:يماسلاركفلا(٠)

Ye



 

ةلئاملاوفيظوتلاودادعتسالاتابجوم

بجوتيتلابابسألانمةريبكةعومجميلالمسلاضرعي

ىلعرخلنيحنماهرركيوءفيظوتلاىلعربجتمثنموءدادعتسالا

هنماهطقتلننأنكميوءهتيامىلإهلّوَأنمباتكلاةحاسملوط

:ةيلاتلاتابجوملايفاهرصتخنو

بجياذلءاّذبأفقوتيالرفكلاومالسإلانيبعارصلافقوم١

ماذإ»هنأل«فقوتنودةوقلايفقوفتلاىلعةظفاحملاومئادلادادعتسالا

رفكلادونج[لخدت]‹رفكلارايديفنيملسملادونجتبثيو[لځدتب]

امهمو.ثرملنإمورلا:ليقالاطلفبرقىلعانرایديفاوتبئأو

«مایآبرقىلععقوتمكلذنإفءمالسإلاةكوشتطقس

داكيالفءةيعيبطوةيزيرغ»رفاكلاوملسملانيبةوادعلانأل۲

ربصينأردقيالو«ىراصتلاةبلغبىضرينأاًناميإلقأناكنإونمؤللا

رأفلاوطقلاوءمنغلاوبئذلانيبةوادعلاك«كلذىلع

.رفكلاصبرتةهجاولرارمتسابدادعتسالاضرفتةقيقحلاهذهو

ءرفكلاومالسإلانيبمئادلاعارصلاوءادعلاةقيقحنماًنالطنا۳

نوزهتنيوءهبنوصبرتيو«برغملالالتحالاًمئادنوعلطتيىراصنلانإف

ناسنإلاهدقتعيامن:هيبنت»:كلذقيقحتللئاسولانوربدتيوهفعضةصرف

ىلإلصوتلاةيفيكنوربدتينولكيفیراصتلانأ:نقوملا

.دادعتسالاةرورضىلعهبنيمثنم٢ب

هتيوهرييغتوبرغملاىلعةنميهللاهوربديتلالئاسولانم

ءبوغلابنوطبترياهقيرطنعفء"اهعاونألكبتايقافتالا:ةمالسإلا

ةليسوو.ةنميهلايفىرخأةلحرمىلإاهنمنولقتنيفيكنوفرعيم

ذنماهنورركيمهنإثيحب؛مهططخيفةيديلقتةليسوهذهتايقافتالا

.4*:ةئاعتسالاةياتع()

.٢۳:قباسلاردصملا(٢)

دادعتسالابليجعتلاىلعدكؤيلءاهقفلاماكحأنماًنالطناكلذيلالمسلاللحي()

.داهحلانالعإو

۷٠۱٠0-١١٠:ةناعتسالاةيانع:عجاري

۳۷



 

نمسلدنألابهولعفامو».ةنميهلايفاهتيلاعفواهتيلباقمكحبنورف

ىلعىفخيال*«لظلادادتمامهيلإهدادتماوانشقايشطورشلاطاقسإ

روزلاةداهشوكئابشوليحبسلدنألانمنيملسلااوجرخأدقف».دحأ

حفتيفكلذركذامبسح

لكنأ:مهلوقيفكشأالنمملودعلانمةدعينربخأدقو»

نمهلءىراصتلانم[رئازجلا]ىطسولايفطبرلاولحلاهلنممدحاو

ةيفيكيفنيملسملاعماينابسإليحاهيفرظنيةديدعخسنبيطلاحفن

وهلئاسولالكنمفدهلافنذِإء*هيفمالسإلانيدعطقبرفظلا

۔اهيمالسإلانيدعطقوه»)بوغمايفةيمالسإلاةيوهلاىلعءاضقلا

.كئابشوليحولئاسوهلكيقابلاو

وحنةريطخوةديدجةلحرمنويبوروألاىراصتلاققحدقل٥

لالافيظوتدعيملمثنموءبرغمللمهقيوطتيهوءانيلعةنميهلا

اهيفحابأروظنمنباةلأسم:تلق»اًبجاوحبصألبدادعتسالل

لكيفانباوطاحأمورلانإ:روظنمنبالانلقولف(...)لاومألابةنوعملا

بوجوبلاقل(...)مالسإلارادفارطأاوتكسوءةيحان

اوعمجءرطخأةلحرمىلإمورلالقتنادقلكلذنمرثكأو-١

ءاتتينبكيكفتيفاوعرشوءيلخادلالغلغتلاويجراخلاقيوطتلانيباهيف

كتهوءلاومألاپهتو«؛سفنألادابعتساوءمالسإلاىلعءاضقللاًدادعتسا

نكسومهودعءاج:برغملالهأمهموقلاًبِجع:تلق»...ضارعألا

مهلاومأةلضفبهدرنعاوزجعوءرفاظألامهيفبشنأومهدلبفارطأ

ءاستلاولاجرلادبعتسيولاملاونيدلاذخأينألبقمهشيجاهبىوقتي

.

يتلاتالالتحالارطخأنميأءةبوشنلارفاظألارطخأنم۷

.۳۳و١۱:قباسلاردصملا(٢۲)

ء٤۴:قباسلاردصلا(۲)

.۱۷:ةئاعتسالاةيانع

ء۳۸:قباسلاردصلا(۷)

۳YY



 

تاريعدلاةسايسقيرطنعيالالالتحالا:برغلايقفمورلااهققح

اذهةيمنتىلعنولمعيمهوءهعاونألكبيلالابهتلاوىضورقلاو

.لابهلامماعلكيفانمنوذخأيو».هعيسوتويالالالتحالا

هيلعددبجتوالإنامزرميالوءتويدلانمهيلعامةرثكلمويلابرغلاو»

نيترمماعلايفددبتامرلبءروصلانمةروصيفىراصنلانمنيدلا

نويدلاةرثكو«نيملسملانمىراصنلاهضبقتامةرثكلف».رثكأوأ

ال:انيلعنيدلاديازتةيفيكو»ءلالاتيبىلعةوقلابوألعفلاب

بصننوبلطيوءانديغرفتيك[نودجميمهو]انمءاطعألادادمأعطقنت

مثنمو٠"«ەمزالیلفبابنمقزرنمنألكلذيفلیلاكبش

:نيتلكشمةهجاولفيظوتلاةيرابجإىلإيلالمسلاوعدي

مهلالتحابتجتنكميىتح«ىراصنلللامالذبةلكشم

امكيركسعلالالتحالانمريثكبفخأيلالالالتحالانأل«يركسعلا

عمحاصللهيفضرعتصاخلصفيفهريغووهكلذحضو,

٠.ۍراصتلا

يركسعلادادعتسالاقيقحتلمزاللالالادادعإةلكشممث

لالتحالارطخوءاذهيلاملالالتحالارطخداعبإلءةيركسعلاةعاتصلاو

 

:قباسلاردصلا()

014:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

.٢۳:قباسلاردصملا()

حلصلازاوجيف"ةمتاخلانملوألالصفلا-اهدعبامو١١٠:ةناعتسالاةيانع()

-٢۲۸:عساتلابابلا-ةرفكلاعمقم:يئاجللا:كلذكو.(...ودعلاعم

.اهدعبامو٤٠:طوطخم? ةرصنلافيس:يعابسلاميهاربإنبدمحمو.٤

ةتدهلالباقملالاعقدنأربتعتاهلكيهو؛رداصملانماهريغو

دمحأنأانفرعدقو.لالتحالاىلإيدؤيدقيذلاداهجلانملوألالغتسالاو

اًيداصتقامهيوقييذلاوهىراصتلللاماعفدربتعاوةيرظنلاهذهفلاخيقارعلا

ىلعاهانبيتلاةيرظنلايهوءبرغلاوزغىلعمهدعاسيوايركسعو

يهو? رشعيداحلالصفلايفانفرعامك? لاملليرحلاويجيتارتسالارصتنعلا

.ىرخألاتايرظنلاةيقبنم-رهظيامىلع-ىوقأةيرظن

۳V۳



 

.(!)لالقتسالاقيقحتليأ.يركسعلا

نآلكيشويركسمعلالالتحالارطخنأيلالمسلاربتعي۸

ءانتكلممفارطأبسيسنرفلاوهلولزنلويئبصاسنجف»تأيهتهبابسأ

لَووبيلاكنَعيرنوةدحاوةلمهلكرفكلاوءهلبحبانعمجزتممزيلكتإلاو

منإساشجألاهذهنأو٠ةرقبلاةروس]4متليعددلسرال

اذلَرْغُتغنإمورلا:ليقاًميدقو؛موجمهلاةيىلعمهفاومجمي

:ةيملعلاةمكحلاوهكلذربتعيوءناوألاتاوفلبقدادعتسالاببلاطيوهف

ةمكحابىمسملاوههحلصياميفوهيفركفتلاوءهلوزنلبقهلدادعتسالانآل»

:ةرقبلاةروس]4ةاَكَينمقوبةيملعلا

هيجوتتعتحبصأاليبرغملارارقلانأهريغويلالمسلاربتعي٩

ىلإ«يسامولبيدلالالتحالاىلإزمرياموهوءةيبوروألاةيسامولبيدلا

عيمجنميركسعلاقيوطتلاعم...يسايسلاويللالالتحالابناج

ودعلاةضبقيفنحتذإالتامكحيفبرملاحبصأدقف:تاهجلا

امأءةقيقحلاهذهحوضوبنوفرعينْذِإءاربخلاف2بخهبلاسافةوق

ةرورضنوفرعيالمثنموءاهنوفرعيالفيصةيؤرلاباحصأ

.دادعتسالالجأللالافيظوت

هيفءاًديدشاًراعبرغملليبوروألالالتحالاربتعيامك-٠

هلامه]ىلعخيراتلاوهللامامأهلةنادإوء؛ملسملايبرغملاةماهشلراقتحا

هيزاويالیرخأوايندراع? هللابذايعلاواةبلغ#نألقيلوؤسملل

ءلالتحالااذهلريطخلايراضحلادعبلاىلإريشيوهف."٠«مهفافءيش

تناكيتلاةبيهلاطوقسةجيتن؛ةييراتلاهتيصخشباصيذلاسلاىلإو

ضوابمالسإلانععافدلايفهبماقيذلايخيراتلارودلاءارجنمهل

ةعماجلليبرغلاحانجلاةياحوةنايصيفهترادصوءطسوتمللارحبلليبرغلا

ىلإزمريوهفمثنمو.ةيئارصنلاةعماجلابوعشتامجهنمةيمالسأإلا

۹٠0:قباسلاردصملا(۳)

.۳۷:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

۳V



 

ةعماجلاناكرأنمانكرلشميناكءيراترودويراضحنومضم

يغيراتلارودلااذهةيامحوةنايصةيلوؤسمةبراغملالهاجتاذإفءةيمالسإلا

۔مهفافءءيشهيزاوپال»ریبکنارسخكلذنإف

يندلايوروألالالتحالااذهلةجيتنرطخأنأيلالمسلاربتعي-١

هتعزعزوءيرغملاناسنإلامالسإىلعهريثأتوه(...يسايسلاو-يلالا)

نوليميوءلالتحالااذهراطخأبنولابيالةيراغملاحبصأىتح«هفاعضإو

ةلقنمهيفنحناماروظنمنبا»كردأول»ثيحبءمهنولاويوىراصتلل

بوجوبىتفأل““...مهبةناعتسالاوءرافكلاىلإليلارءناميإلا

.طقفاهتحابإبالءدادعتسالاقيقحتلةيندبلاوةيلاملاةئوعللا

نيضراعملاعانقإلةيلقعلاةيلوصألاتاقرافماىلإأجليامك۲

يفلالتحالاوفيظوتلاحرطيفءدادعتسالاةرورضوفيظوتلاةيمهأب

اذإو»لالتحألاررضورفيظوتلاررض:نيررضنيبعمجتةقرافمراطإ

:امهفخأبکتراناررضعمتجا

.ررضمورلاةبلغف

.ررضلاماعفدو-

ةبلغررضوءندبلاوداسجألاىلعمجريفيظوتلاررضنكل

ررضنمفأداسجألاررضوءايندلاونيدلاوبلقلالإعجریمورلا

:ءامكحجلاضعبلاقءايندلاونيدلاوبولقلا

ٌلوقعوانلٌضارعأملستوانُموسجنأانيلعنوي

راطخألابنوسحيالنيذلاتاومألابفيظوتلايضراعماًهبشم

:هلوقبرعاشلامهفصوامک?prةقدحملا

مال(ټيیمبحرحلامهيلعُناوهلالهسينهينم

اوأجلمهنأنمنييمحلامعازمدئفينأيلالمسلالواحدقو:قباسلاردصملا(۷)

ربكأرافكلاىلإليماملظنأاًربتعم.۲:ملظلانماًرارفةيبوروألاةيامحلاىلإ

مهتبغربةيامحلاىلإنييمحملاليميتيغلبلارسفامنيب.ةينزخملاةرادإلاملظنم

-ةراسخلانايب:يتيغلبلا-ابوروأعمةراجتلاةيوقتولاومألاىلعلوصحلايف

.٦۵:طوطخ

018-¥1:قباسلاردصملا(۸)

Vo



 

اذهيفهتدايسنععافدلايفبرغلازجعنإ-۳

ضرألاقراشميفةريبكةكرعمهتلانوماعلاوصاخلاهملعيبيع»عافدلا

ةيلشوهتلازإمدعفهيلعو«بيعلاكلذةلازإىلعةردقلاهلوءاميراغمو

.بيعيأوبيع:هيلعمهتردقعمبرغملالهأىلعنوعلملا

ةوقبرومألاحجلامنإوفيعضلاببسلايتنأام

نييسنرفلامامأمزبئاامدنع«حضتفادقبرغملابيعنأربتعيوهف

-ناوطتبرحيفنابسإلامامأوء(م١٤٤۱۸ةنس)يلسيإيف

رظنيفراقتحالاولذلابمازهنالااذهببسببيصأدقوم٠

لخدتلاوهيلعؤرجتلانوشغيو«لبقنمهنوباهياوناكنيذلا«نييبوروألا

زجعلااذهوهسيلهرظنيفربكألابيعلاو.هتوؤشيف

فعضلازوابتىلعدعاستيتلا«بابسألابلمعلالامه]وهامنإو

تيبلابسحو.ىراصنلاةبلغنمدالبلاريرحتومازهالاو

نأطقفهيلعوءاهتالهؤموةوقلاتايناكمإكلميبرغملانإفيرعشلا

.لعفلاىلإةوقلانمتالهؤلاهذهجارخإلابابسألائم

ةيامحنمنكمتوءزجعلازوابتىلعدعاستيتلابابسألا-٤

.رخآءيشالوةيركسعلاةوقلا:يهريصتتلارطخداعيإوءمالسإلا

ةكوشلاتاذركاسعلاالإهئموجنيالودعلاوءمالسإلايفهللا.هللا»

ةيركسعلاةوقلاهذهءانبساسأوهفيظوتلاو٠ديدشلاسابلاو

:ةنوعملاوفيظوتلانأملعا».ايندلاونيدلاةنايصساسأوهيلاتلابو

اًعطقللعپاماذهو(...)ضرعلاولالاميرحلاوايندلاونيدللةئايص

ىلإتفتلينألبقءايندلاونيدلاةيامحيفعراشلادوصقملكنم

ثحبلاوهةعيرشلادوصقمفلوصأنمةنيعلادهاوشلا

وهرارمتسابةوقلانعثحبييذلافءايندلاونيدلاةيامحلةوقلانع

فلاوهفاهنعثحبلاوةوقلالمييذلاامأءةعيرشلاعمقباطتييذلا

بجاولامتيالام»نأل«بجاوةوقلانعثحبلافمثنمو.ةعيرشلل

:قباسلاردصملا()

.۳۳و۱۹:قباسلاردصملا

ء۳۵۳۹:قباسلاردصملا()

٦۳۷



 

ثيحينآرقرمأبضورفمةوقلانعثحبلانإلب؛بجاووهفهبالإ

ليلاامووقوفنيممااممهلاردو::لجوعلاسق

1مهمللونودنمنيرا1مودوهاولعوپوه

اروس41بوتکشومكبرگوالبسفمگنیارففتو

سيل:سيلاطوطسرألاق».ةددجتمةسايسدادعإلاو.*[١٠

ددجتتلبءاہبدهعامىلعةبئالكيفناسنإلافقينأةسايسلانم

ةديدجلاةوقلانعنذإثحيلافء**.لاوحألاوةمزألاددجتبةسايسلا

.اغرشبولطمفدهةددجتملاو

* F۱̀

رئازعلالالتحانأل«رئازحجلاريرحتنمأدبيبرغملاريرحتنإ-٥

نععافدوهرئازجلانععافدلانإو«برغملالالتحاوه

ببسوهأدبلااذهنعيلختلاوءأزجتيالدحاوءزجمالسإلارادنأل

ىلعبيجي:مالسإلاراداوثطوولرافكلانأل».يقيقحلاطوقسلاولشفلا

سفنلافاعتهيفو(...)دجلاةحنجأبمهيلإاوريطينأاياعرلاةفاك

اذهفءنيملسملاةحلصمةياعروءنيدلاةعامحلالإكلذسیلوء‹لالاو

ةروصلاهذهيف

ةعماجلاأدبمىلعهيفحليامهماصنيلوستلاهخيشنعسبتقيو

يوقونيتميجيتارتساأدبمتقولاسفنيفوهيذلاءاذهةيمالسإلا

ءةوقلاوءةدحولانمضيهنأل«يمالسإلابارتلاةنايصلهبلمعلايف

راكفأةيمهألو.ةيمالسإلاةعماجلليراضحلاويغيراتلارودلاىلعظفاحيو

:لوقيثيحاًبيرقتهمامتبهضرعنصتلااذه

[رئازجلا]رايدلالضفأىلعودعلالوزنبرصبنوعمسنمويلاو»

یرخألابلعفيمثءاهترغنمنکمتیوءاهتصرفزهتنییتحلساکتنف

.۸۸و٥6٦:قباسلاردصلا()

دعبلااهئاطعإةلواحمبةميركلاةيآلاهذهحرشيثيح١٠٠:قباسلاردصلا

.ةوقللديدجلا

.ديدجتلاةرورضبانهحرصيوهو.٤:قباسلاردصملا

.١۱١:قبالاردصملا()

.4*:قباسلاردصملا

۳VY



 

نرلأىفكرستِنإَر:ىلاعتهلوقبانفافختساىلعكلذلدف؛كلذك

ىلع'مهورصتتنأمكيلعبجاوفيأ[۷۲:لافنألاةروس]4رسل

ء٠.مكيلعىتحرافكلاءاليتسايدؤيمهرصنكرتنألءنيكرشللا

نكشهومالإمبهيلومشببلو:لاست

.[۷۳:لافتألاةروس]بكضالفةن

مهتنواعموءاضعبمهضعبنيتمؤملالوتيفهلثماولعفتالإيأ»

لعفيغنإف:نواعتلاودضاعتلانمرافكلالعفيامکءنيرفاكلاىلع

مهماظنلحنا:نيرفاكلاىلعةدحاوادياونوكيونواعتلااذهنونمؤملا

.٢.مهنيدومهايندلسقمكلذو‹مهعيمجىلعرفاکلاىلوتساو

.اهجيرتدمخدقممهلايفهللاهاا

.اهدحلقدقةلوجرلايفهللاهلل

.اهدجصقندقنيدلاىلعةريغلايفهللاهللا

.هليدبتيفرفاكلاعمطيذلانيدلايفهللاهللا

.لثلو.هليوحتوهقاقرتساىلإهديرفاكلادميذلاميرحلايفهللاهللا

ةحازإيفبوجولاةدهعنمةيعرلاومامإلاجرخيالفةلمجلابو»

وأءاهنممهجارخإنعزجعنمةئاعإوءنيملسللانئادمنمرافكلا

ةدعلابءدهجلاوةقاطلالذبوءعسولاغارفتسابالإاهنعمهتعفادم

توميوبسحیلاتقلاةدواعموء‹عفدلاةرشابمودادعتسالاو

٤هدعيىلوتنمىلإبوجولالقتنيفلعفلاكلذىلعنمدموهو

نيملسملانئادمكرتوءةّمئألانمىصعنمبيدتقيهنوكامأو»

ريغكلذف:عفدلانعزجعنمةئاعإكرتوأءرافكلاېيدياب

نودواعبونوزهجتيامردقبالإمهکرتءارمألللحيالو

مهيلعهللااهحتفيىتحةرملادعبةرلاكلذ

.۳-١:طيسبلاباوا:يلوستلاهخيشنعالقت.١۱۲-١١٠:قباسلاردصللا()

۔۹:ةمزلم
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دادعتساللةيلاملارداصملا

يسايسلاحالطصالايفلالاتیبموهفمهريغوقالفلافرعي

ةيعرلانموأءعرشلانوئاقىلعاهريغوةيعرلانمعمتجملالاملا»:هنأب

جايتحالادنعفراعتمنوناقىلعطقف

عمتجملالالاكانهوءاهريغوةيعرلانمعمتجملالالاكاتهنإ

تمظنةيعرشصوصنبيأعرشلانوناقىلعلوألاو.طقفةيعرلانم

يفءاملعلادهتبجييذلانوناقلاوهوءفراعتمنوناقىلعيناثلاو.هعمج

ىلععمجتيتلالاومألاريغنميئانثتسالاممجىلإةجاحلادنعهعضو

يأءةيلامرداصمكانهنذإ.ةيعرشلابئارضلايهو‹عرشلانوناق

بئارضيأرداصمكانهوء؛عطقنتالةمئادةيمسرةيعرشةيلامبئارض

هبلطتتاموءفاهتجالابسحباهتميقواهفورظددحتتءةتفؤمةئراطةيلام

.ةرورضلا

ةتباثلاةيلالارداصملا

:يهةتباثلالالاتيبرداصمنأباهلكةيهقفلارداصملاقفتت

؛ةيزحاولامو‹ءيفلاوءةاكزلاسمخوءةميتغلاةقةاكزلا

نمهلثراوالنملاموء(اهريغوراشعألا)نيضرألاجارخو

.ةدرلوتقمالاموءنيملسملا

نعلنأدجنرداصللاهذهيفانلمأتاذإو لاموءيفلاوةمينغل

ذنمايلاتتفتخادقءداهجلاباًقيئواطابتراطبترترداصميهوءحلصلا

ءةملكلليفلسلاموهفلابةمألاماظنمجارتاهؤافتخالجسيو.ديعبنمز

تایطعمصحفلالخنماریطخاًروهدتبرغملاروهدتلجسيمثنمو

:ماظنلااذه

ةيلاعلاقيقحتومالسإلارادعيسوتلأادبمناكداهجلانأل

,ملاماظنءىدابميفةيزكرمةلاسريهوءةيمالسإلا

ةيركسعلاتاينقتلاريوطتزفاوحنماًرفاحلثميداهحجلانألو_

.۳٠٦:كلللجات

۳۷۹
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ةروكذملاةيرظنلاليلحتيف-ضرألاهجوىلعيعيبطلادوجولانإ

ةوقلايفاهفالتخاوءةيرشبلاسانجألاعونتو«تاراضحلاعونتبزيمتي-

ءفعضلاوةوقلايفاهلودوايوعشواهدارفأفالتخاو«فعضلاو

ةوقلايفاهتفاقثواهتاسايسواهركفواهتاراضحواهئدابمفالتخاو

رطيستةعفنملاةزيرغنأريغ؛دوجولايفنوتاقفالتخالاف«فعضلاو

يفةنميهلابحهذهةزيرغتدلودقوءدوجوملکىلع

ىلعنميهبيوقلالعجيذلاوهةزيرغلاهذهواذهو.سوفنلا

هذهساسأىلعوءءانفلاوهعوضخلاوءءاقبلايهةنميهلاف«فيعضلا

:ملاعلايفيرشبلاخيراتلالعافتيةنميهلاوفالتخاللةيحيبطلاتايطعلا

ناستإلاوءاهمدعتوةفيعضلاتاراضحلاىلعنميجةيوقلاةراضحلاف

سناىلعنميمييوقلاسنعجباوء«فيعضلاناسنإلاىلعرطيسييوقلا

ةيراضحلاتاعماحجلاىلعنميةيوقلاةيراضحلاةعماجلاو«فيعضلا

وأةعماجوأسنجهيففعضييذلاتقولايفو.اذكهوءةفيعضلا

ةراضحوةعماجوأسنجةوقاهّلحملحتلةرورضلابطقستءةراضح

اًيداصتقاواًيسايسواًيملعٌصخشهيففعضييذلاتقولايفو.ةديدج

يفورسناكلذصاخشأةيقبيفثفعضلايرسيءايندبواًيفاقثو

نْذِإةوقلاف.ءانشلاوطوقسلاىلإكلذيدؤيف«سنحجلاكلذةراضح

ىلعءاقبلاةيرظنثزكرمثنمو.ءاتفلاساسأفعضلاوىاقبلاساسأ

اهدامتعاواهريوطتواهيلعةظفاحملاوءايمامتهالاواهديدحتوةوقلامهف

ةوقلاهذهددمدقيتلابابسألاةبقارموءهساسأودوجولاةقيقح

نألء؛نكمأاماهيلعلوصحخلانمرخآلاعنموءاهراكتحاةلواحو

.ءاقبلاددهدقاهيلعرخآلالوصح

-دعبفرعنسامك-ةوقلالصأملعلاف:عساوموهفمةوقلاو

هرارسأراكتحاوءةوقلالصأيفقوفتوههراكتحاوملعلايففوفتلاو

ةرطيسلاوههنمةيمكوعونربكأىلعةرطيسلاوءةوقلارارسأراكتحاوه

قوفتلاوهةراهمبهفيظوتيفقوفتلاوءةوقلانمةيمكوعونربكألع

.ةراهمبةوقلالالغتسايف

جاتنإلاولالاف:ةوقلالوصأنملصأداصتقالاو

ءهتاينقتوةراجتلانفوءةلئاهةوقيعانصلاويعارزلا؛يداصتقالا

¥.



 

مثنمو١16:لافنألاةروس]نقشمسامّهَلاوُدِمَأَر»اهريغو

«ىعامتجالاو‹يداصتقالاوءيركسعلادادعتسالليقيقحلازفاحلالمي

.يقيقحلاهدعبيفيركفلاو

رداصميهوءحلصلالاموءيفلاوةميتغلاردصمداهجلانألو

ء‹(ةملكلليلومشلاموهفلابةوقلايهيتلا)ةورشلاماظنةيوقتيفةيداصتقا

هذهنمديفتسينملوأتناكةريقفلاةقبطلانأانفرعاذإاًضوصخ

ىوتسلاو«ىعامتجالاىوتسملاكلذبنسحتيفءةيداصتقالارداصلملا

اذكهو.دعباميففرعنسامكةَيسايسلاويركفلاويجولويديإلا

روهدتو«برغملاعجارتيعوضوملكشبرداصماهذهبايغلجسي

نأريغ.ةيسايسلاوةيجولويديإلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاهعاضوأ

اًيبيرضاًردصمتررقواذهكرادتلاطايتحاتعضوةعيرشلا

ءديدجنمدادعتسالاوعجارتلااذهزواجتلةيرورضةلحرمكءائراط

ةيامحلاًمئادعضويبيرضلاماظنلادجناذكهو.ديدهتلاعاضوأةهجاومل

-داهجلاةنايصل...مئانغلا? ةدابعلاةنايصل...ةاكزلا)مالسألا

.(دادعتسالاةنايصلفيظوتلا

۱ةئراطلاةيلاملارداصملاب

نوتاقلعضغتيتلاةيمسرلاريغبئارضلايهةئراطلاةيلالارداصلملا

هذهةيمسرلاريغبئارضلاتلظدقو.ةيمالسإلاةعيرشلايفئراوطلا

نمعمتجلاوءاملعلاوءةهجنمةطلسلانيبةقالعلايفةرمتسمةلكشم

باسحىلعءارثإللةعيرذابلاغاهذختتتناكةطلسلانأل.ىرخأةهج

ةهجنماهذوفئواهترطيسسضرفلةليسواهنملعجتلوءةهجنمبعشلا

لخدياهسفنلاهراكتحاوعمتجملالاومألةطلسلازازتبانأامبو«ىرخأ

اولظءاملعلاناف:يعرشصنبمرحسكلاوء(سكلما)موهفميف

اورطضاوء(ةنوعملاوفيظوتلا)ءاطغتحتعمتجملاىلعسيكمتلانوضفري

اولمعيلء(ةنوعملاوفيظوتلا)موهفمو(سكلملا)موهفماوددحينأةجيتنلاب

اهلالغتسانم-لقألاىلعاًيرظناوديوءةطلسلاتاسراممطبضلع

ءاملعلاعجارتتايحألابلاغيفةطلسلالعجامج.هزازتپاوعمتجملل

مهدحومجالءةئراطبئارضضرفتدارأاملكءیواتفرادصتسال

.بئارضلاهذهلةيعرشلاةرورضلاديدحتىلعةرداقلاةيعيرشتلاةئيهلا

۳A



 

ءيوروألاديدهتلاةهجاولةرورضكدادعتسالاةلكشمترهظالو

ىلإةيبرغملاةطلسلاترطضا:ناوطتويلسيإيبرحيفبرغملالشفدعب

.دادعتساللصصغخت(ةئراط)ةيلامبئارضضرفلءءاملعلاةعجارم

هذهضرفحلاصلءاملعلاعقادهذهدادعتسالاةرورضنماًنالطناو

يتلاطباوضلاةيعوضوملاوةيلقعلاوةيلقنلاججحلاباودكأوءةبيرضلا

طمننماهلعجتوء(هبلمعلامرحييذلا)سكماطمننماهجرحت

طباوضلاهذهنمو.اغرشهبلمعلازوجييذلا(ةنوعملاوفيظوتلا)

:ةنوعلاوسكملايموهفملءاهقفلاديدحت

سكلاموهفم

ءاهقفلادنعسكلاموهفميلالمسلاويئاجللاوقالفلارضحتسا

:يلاتلالكشلاىلع

نمساتلاعتم#:وههريغونباريبعتبسحسكلا

نذِإوهفعفتبعئالاصتخيلءهريغوأعيبلابمهلاومأيففرصتلا

.ةرداصم

الثيحبةعلسلاريجحت:سكلما»لوقبسحو

.راکتحانْذِإوهفنموأريغدحأاهعيبي

.«راشعلااهذخأييتلاةبيرضلا:سكلا»مالکبسحو

ىلعةقباسلاتافيرعتلاطقسيفء”يسافلارداقلادبعامأ

ريسفتىلعف»-:يلاتلالكشلاىلعاهسيقيو«برغلابةيبيرضلاةيعضولا

:باحرلاوقاوسألارثكأوتاعاقلاوباوبألايفدئاوفلاذخأ:يبيطلا

نباويناجرملاريسفتىلعوء«فرعلايفهلامعتسارثكيذلاوهو«سكم

."«بصغوملظوهامنإوسكمبسيل:ةفرع

 

ھ۸۰۳ةنسيفوت.دمحمنبدمحمةفرعنبا()

.ھ۸۲۷ةنسيفوت.رکببأنبدمحميناجرماوه()

ةتسيفوتدمحمنبنيسحايبيطلا:امهبقللااذهنالمحيناصخشكانه()

ھ۹۸۱ةنسيفوت؛دمحأنبدمحأيبيطلاو:مالعألا:يلكرزلاه٣

.لوألاهنأحجارلاو.١/٠4:يلكرزلا

-۷١٠٠):يسافلافسوينبيلعنبرداقلادبعوه

۳45-4٤٤۳:ةرفكلاعمقمو.١٠:ةئاعتسالاةياتع()
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بسحبرغملايفةيمسرلاريغبئارضلاطامنأوعاضوأفنذإ

سنجنماهلكو:بصغوملظامإوء«سكمامإ:ةروكذملاريياعلا

وهويعرشصنبمارحوهفءهبلمعلازوجيالسكلملانألءدحاو

سكلافمثنمو‹“سكمبحاصةنجلالخديالافيرشلاثيدحلا

يفرارقتسالامدعبابسأرطخأنمدحاواتلنيبتيابو.بصغوملظ

.؟سكلملانع(ةنوعملاوفيظوتلا)فلتخيءيشيأبف.برغلملا

ةنوعملاوفيظوتلاموهفم

ةيصوصخساسأىلعسكلاوفيظوتلانيبقرفلايلالمسلاددي

يهفنوملسلااهتمعفتنااذِإبئارضلانأ:يهةمساحاهنكلوءةدحار

رايعملاوهاذهو«سكميهفاهدحوةطلسلااهنمتعفتنااذإو«فيظوت

.فیظوتوهاموسکموهامنيبقرغفييذلا

نمةروكذملامراغملاتسيلف»:يلالمسلالوقيءءاملعلاعيجدنع

اذهلوءنيملسملاعفتللبءمامإلاعفتلتسيلاهتألءيشيفسكلا

ةروصبوىرخأةرمفيظوتلاموهفمددحيمث.*هزاوجىلعاوقفتا

فلسلاهيمسيامنإنيملسماحلاصلفظوام:تلق»:لوقيفحضوأ

امأو.هريغوبهذايفةفولأملاةرابعلايهو«فيظوتلاوةنوعملابحلاصلا

ةرابعيهوءىفخيالامنيملسمللزمللاوزمهلانمهيففسكلابهتيمست

.«سماخلالصفلايفةيتآلاةعشبلاتارابعلانماهريغكةعشب

هذهءاملعلاابهجاويناكيتلاةضراعملاىلإزمللاوزمهلابريشي

تناكيأءمامإلاعفنبةصاختناكاهنألرارمتساباهنوضفريوءةبيرضلا

مثنموءَةَمألااهنمعفتنتنكتلو؛طقفةصاخلاحلاصلايفلمعتست

.بصغوملظسكلاو«فيظوتلاعوننمنكتملو؛سكلملاعوننمتناك

ةريطختامولعم*ةةيهبلاللحلاب#يفرشملاررحقايسلااذهيفو

يهبنماريزولاوىسومنبدمحأبجاحلااهبصتغايتلانيملسملالاومأنع

.١١و١۱:قياسلاردصلا

ء۱۳:قباسلاردصملا

.صوصخاب٦۳۵-٢۳۵:و٢٤٠٦۲:ةيهبلاللحلا

AY



 

ةدهاشلازتاميتلا«شكارموسافبروصقلاءانبيفاهورذبوءامهريغو

يتلاةضفلاوبهذلادوقننمنيياللاتارشعوءنآللاىلإكلذىلع

اموءايوروأنادلبفلتخمنمدروتسملامكارتملاعوتتلاثاثألاوءاهوفلخ

نيفعضتسملانماهزازتباباوماق؛یصحتالودعتالنييالمنمهيفاورذب

تناكيتلاتاسراملانماذهريغو«ةهفاتتاوهشاهباوضريلةايف

نسحلاناطلسلامهاتفتساانكلذل«مهريغوءاملعلادنعادةفورعم

!اوتكس:دادعتساللصصخحيعمتجملاىلعدبيدجسيكمتلوحلوألا

!ًرضاحناكيذلا؛يلالمسلامالكبسحباوجلانعاًعيجاوكسمأو

ءنوتفةدعملعلانمروضحعمعيمحجلاتكسف»:هلوقبكلذلجسو

يتلاتانامضلانأل.ءرصعلاءالضفمهوءثوتموحورشنمبتكهلو

قيقحتلثمةيمومعلاحلاصملايفةبيرضلاهذهلامعتسالعجتتناك

‹باوجلانعاوكسمأوءاملعلاظفحتكلذلءةدوقفمتناك:دادعتسالا

نملخدتبالإبوجولاوزاوجلاباهنعباوجلليلالمسلادصتيملو

لودلارجحيفىبرتنممامإلاباوجيفيلعحلإفا:يكللابجاحلا

ىدصتدقف.*۷دمحأنبهللادبعيديسهيقفلا:(...)هؤابآووه

ةيانع»هباتکلالخنمرهظیوتحتباوجلليلالمسلا

:ةيلاتلابابسأللاضيأباوجللىدصتهلأ«ةئاعتسالا

يوروألايدحتلاوديدهتلارطخحيضوتةيلوؤسملهئماًريدقت-

ةَمألاذقتيو«دادعتسالاققحي«ليدبضرعةيلوؤسملهئماًريدقتو-

.ةيفرعملاهتاناكمإبسحطوقسلارطخنم

ماماىلعصالخإبلمعلاذيفنتةيلوؤسمعضولهلماًريدقَنو

.اًمومعنرخماو

يفريبكلوؤسمنمهلضرعتيذلاحاحلإلاطغضلهئماًريدقتو

.يكلملارصقلا

عافدلانماالطنانعهتحورطأضرعبماقكلذنکل

.۳:ةئاعتسالاةيانع(۷)

۳A۳



 

.دادعتسالااذهل(ةنوعلاوفيظوتلا)ةيلاملاةدعاقلانع

:فيظوتلا»:لوقيفءاخيضوتفيظوتلا|(وهفمقالفلاديزيوءاذه

«عمقملا»يفيئاجللاهدكأاموهو.^نوناقىلعذخؤياموه

امكطلستملااهسراميءةيفسعتةقيرطبذخويسكملانأدكؤيامم.اضيأ

مهوءةعيرشلايلثمموماظنلانيباهيلعقافتالامتيطباوضجراخىاشي

يذلاردقلاوءهضرفةرورضددحجينوناقلعضخيففيظوتلاامأ.ءاملعلا

.اہبذخوييتلاةقيرطلاو«هضرفيغبني

ةنوعملاوفيظوتلاةلدأ

دقو.ةرورضلاوأةجاحلانوناقىلإةنوعملاوفيظوتلاةلدأعضغت

ترقلافصتنمذنمبرغملانعيوروألاديدهتلاعفدلدادعتسالاحبصأ

پيسکاهيلعمهتلدأبرغملاءاملعزكرءةحلمةرورضم۳/۹٠

ةحلصموةْمألاةحلصميعارتطباوضبهتطاحإاولواحمهنكلوءيساسأ

.ةيلقعوةيلقنىلإمهتلدأعونتتو٠.ةطلسلانایغطنمُدحتو«دوغفلا

ةيلقنلاةلدألا١

:ةيلقنلاامأو»

.دارلايفصنوهاماهنمف۔آ

.يلجلاسايقلابابنموهاماهٹمو۔ب

.“«باطخلاٰيوحفوهاماهتموج

القت(ه١١۲٠ت)يلوستلايلعخيشلالاقدقفصنلاامأو»

میوقتاہمنكمييتلاتاجاحلادسنع«اهریغوةاكزنمءةيمسرلالالا

هناف:ریطخناودعدضاهنععافدلاوأاهتوؤشحالصإوأماظن

دنعنادبألابىتحوةنوعلاوفيظوتلاضرفذشيحبجي

:يهطورشبالإضرفتاللالابةنوعملانأءاملعلاققتادقو.ةرورضلا

حلاصمنوكتنأكءلالاتيبزجعيوةجاحلانيعتتنأ١

١٠:ةئاعتسالاةيانعو.۷٠:كللاجات

۳A



 

نيمأتوءمهنعرفاكلامهودعرطخداعبإوءمهروغثنيكستنمنيملسلملا

لاملامارغإزوېالفءةجاحلاهذهنیعتتملاذِإف۔اہالإمتتال:مهقرط

«ةيزجنيملسلاىلعسيلامالسلاهيلعلاتدقف.اًملظنيملسملانم

.يکبحاصةنحلالخديل:لاقو

مراغمبالإموقتالةبيرضلاهذهنوكتنأ۲

لجلا?aاهذخأماظنراهردقديدعحتواهعضوىلوتينأ۳

.دقعلاو

.اهريغنمرثكأاهلاًرقتفمواًفيعضلالاتيبنوكينأ

نإفءءانمألاةاقثلااهفرصواهظفحواهضبقىلوتينأبجي

تلعجيتلاعحلاصلملايهو۽ءاهعضوميفاهوعضووءاهلحمنمهوذا

لهآنماهذخأنمكلذكو.اشْغناكالإوءاًروكشممهيعسناك»:اهل

?CCةرألايفنيدسفملانمره«سفناهسيحوقاوسألا

ابرئاتسينأهلزوجيالفءلدعلابمامإلااهيففرصتينأ۔٦

نأالو«قحتسيالنميطعيالوفرسيفاهقفيالوء؛نيملسلانود

.قحتسياممرثكأيطحي

بسحبالةحلصملاوةجاحلابسحبلامااذهفرصينأ۷

.ضرغلا

الورارضإريغنمنمىلعمرغلانوكينأ۸

.ائيشمرغیالفليلقءيشهلوهلءيشالنمو

اميرذِإاتقولكيفةبيرضلاهذهىلإةجاحلامامإلادقفتينأ4

هيفرقتفياليأ.«لالاتيبيفامىلعةدايزلهيفرقتفيالتقوءاج

.ةمئادلاةيمسرلابئارضلاهردتامىلعةدايزل

ةيقبوةابجلاوةيابجلاةيقارميفهتيلوؤسممامإلالمحتينأ-٠

.لوألامقرلابةحفصلاوردصملاسفنىلعلديرّركتمقر#*

.۱۸:ةئاعتسالاةيانع()

.لوألامقرلابةحفصلاوردصملاسفنىلعلديرّركتملامقرلا#*

۳۸o



 

فرصتلامهمازتلاوءةمارصبمهتبقارمنعلوؤسموهف:يرادإلازاهجلا

لدعلاىلعاهميوقتوءةيعرلادقفتنعكلذكلوؤسموءلدعب

ذخؤيامنأباهدنعةقثلاديكأتوءةماعلاةحلصملاباهراعشإوءفماقتسالاو

ةبولطملاجئاتتلاققحتتىتح«ةهازنبةّمأللايلعلاحلاصمايففرصياهتم

٠ةأللةيمومعلالاومألاوفيظوتلانم

صخشتتنأيأء؛نطابلاررهاظلانيبقباطتلاققحتينأ-١

امقدصبمنتقاًبيرقتدااها7اولاىفةماعلاحلاصملا
؛ءابيرقتدحاولكاهاريىتح«عقاولايفةماعلاحلاصم

.بئارضلالوحةطلسلاهررقت

ةيهقفلارداصللاةيقبنعلقتدادعتسالاتاحورطأقفتتامك

أبمهريغويشوطرطلاويبطاشلاوروظنمنباويلازغلالثمةميدقلا

لالتحابرافكلاديدهنكلوءليقثلمعةيعرلاىلعلاومألافيظوت

بهيناروضعمتجااذإوءادجريطخرشمالسإلاىلعءاضقلاونيملسلا

نملانيولاملاوسفنلاونيدلابهذي»رافكلارشنأوءامهفخأباكترا

اذجايهفيظوتلاناكمثنموءةيمالسإلاةزعلاسميوضرعلا

.”رداصملاهذهيفءاجامڀسحاًيرورضو

نأديفتةيسايقةلثمأهيفضرعدقف؛يلحلاسايقلاامأوب

ةيامحوهوءحضاودادعتسالانمعافتنالاولباقمنوكيءادألا

ءلقعلاءلسنلاءسفنلا:نيدلا)یهرءانفلانمتسلاتارورضلا

تاينيسحتلاو(.,.كالمألا)تايجاحلاةياحبئاجىلإ(ضرعلاءلاملا

لباقمميدقتعيمجلالعبجيمثنمو؛ءةماعةياحيأ(تايلامكلا)

اذهنمءزجوههدنعةنوعملاوفيظوتلاوءعافتنالااذهنعضيوعتك

لكنأ:ثراحلانبالايتفلالصأينو":هلوقبكلذمتخمث.لباقلا

ءكلذلثمدرهيلعف:هریغوأهرمأبلمعوألامنمعفنهیلإلصونم

نمدياليتلالامعألانمناكنإ؛لمعلاكلذلشثمرجأهيلعوأ

-١٠:ةئامتسالاةيانعو-1۷:كللاجاتو.٢۳۳۳۳۷:ةرفكلاعمقم()

۸

.۵۸:قباسلاردصلا()

ء1٦٤۳-٤٥٤۳:و٦۳۳:ةرفكلاعمقمو.۷٠:قباسلاردصملا()

۳A٦?



 

نباهرکذ.(..9«هذافنإنمدباليذلالاملانموأءاهيلعراجيتسالا

اهیلعینبةديجةدعاقيهو.لمعلاحراشهلقنوءةزاجإلايفساش

.“«اناكحأءاهقفلا

فرشألجرةلزنمبفعضاذإللالاتيبلعجيماعسايقكانهو

دقوىلعفيظوتلابهقمردشنيملسملاىلعفىلع

ةيهقفلزاوناودشحوء(يعماجلا)ًادبملااذهىلعهريغويلالمسلازكر

اذهقمرلادساولعجفءمهقمردسيفءاينغألارودوءارقفللضرعتت

ةلاعءارقفلانإف«ضارقإلاليبسىلعسيلكلذو»هيفشاقنالاًبجاو

قفنينأزوجيالهنألبألانمدالوألاةلزنممهنمنولزنيىاينغألا

لوقلاكلذكوءبئاغلامهلناكاذإالإضارقإلابهبيرقىلعبيرقلا

٠“لالاتيبلةبسنلاب

ضارتقالانأامهريغويلالمسلاويئاجللاربتعيىرخأةهجنمو

نأوءةتوعملاوفيظوتلانملضفأيأءسانلالاومأةرداصمنملضفأ

ىلعةباحصلاعجشيناكهنكل«شيجلازيهجتلضرتقيناكييلوسرلا

يفلامبابصنايبقريريمألا»ناكاذإنكممضارتقالانأريغءلذبلا

عمامأ(...)لبقتسملايفهتاقفنوركاسعلانيومتىلعديزيلالاتيب

? نكحبريغضارتقالانإف«لآلايفلمألاعاطقناوءلاحلايفديلاولخ

ىلعهتبرجتتعقوضارتقالانأامهريغويلالمسلاويئاجللادكؤيو

لايعيذلجرةنوؤليفكيامققحيملفءعبارلادمحمناطلسلادهع

.فيظوتلاوةنوعمللهرودبوهعجريهلعجامءةريثك

عمءمالسإلايفعونمءاًعفنرجفلسا»ةدئافبفلسلانأمث

ةرورضىلعاوحلأامك٠”ليلخنمكلذىلعةلدألاضرع

:كللاجات)1۳

.4٤4:ةئاعتسالاةيانع()

.۷۱۷۲:كلملاجاتو,١۵۳٥:وء8٤:قباسلاردصلما

ةرشع»زيلكنإلانمضرتقاعبارلادمحمناطلسلانأريغ.۳٤:قباسلاردصلا

ةعيرشلانوناقلقرخلوأكلذناكو? فورعموهامك-ةدئافلابنييالم

.طقفةيهقفلاصوصتنلاديدرتباوفتكاوءءاملعلاكرحتيملكلذعمو.ةيمالسإلا

WAY



 

يقالء(ةيدوهيلاوةينارصتلا)ةيوبرلارداصملانمضارتقالانععانتمألا

نيملسمللةبسنلايامأ.ةيمالسإلاةعيرشلاودالبلاىلعريبكرطخنمكلذ

نمزعأ»مهدنعكلذلبءلالاتيبضارقإىلعنولبقيالفءةيعرلانم

e ۰?
.قونلاسضيب

لاومأةرداصمقيرطنعلالابةبوقعلاةلأسماوراثأامك

ءينعيالاميفوأتايلامكلايفاهفرصواهريذبتيفنوفرسينيذلا

نأالإاهزوجءاهقفلاضعبنأمغر:لاقوكلذيلالمسلاضفردقو

باطخلانبرمعناکاذإولوقبسح«عرشلايفهلهجوالكلذ

هتمامعرطشوهيلعندرفهلوسرذخأىتح»هلاميفديلولانبدلاخراش

نموهالو؛رمعنمةعدبكلذسيلف٤لماشلاحرشيفدروامك-

طالتخابهملعلكلذامنإو»:هلوقبسحءاينغألالاومأةرداصمعون

كلذنوكيفء(...)ةيالولانمةدافتسملالاومألابدلاخلام

عاجرتسالاک

نعةطلسلالاجرعدرلاًمئالماًيعوناًمكحيلالمسلافيضيمث

املماعلالامنمناطلسلاذخأ:تلق»:لوقيفةيعرلالاومأباصتغا

ةيوقعلانمسيلوهوءةيكلاملاهيلعيذلاوه:ةيلوتلامويهلامىلعداز

بلاطياذكهو.زئاجوهفنذإءلامابةبوقعلانمسيلوهف.ءلالاب

ةورثلاىلعمهتبساحملءةطلسلالاجرىلعيكلالابهذملاقيبطتيءاهقفلا

.بعشلانماهوبصتغاواهوبستكايتلا

ىلعفيظوتلاسايقنعةرابعوهف.باطخلاىوحفامأوج

وهق.رطخلافورظلالختاقرطلابةيامحلاورفخلانعةادؤملاةرجألا

هتوقرخسييذلاوهوطاطزلاف:«جاحلاةقردباو«ةطاطزلا»ةلأسمبهيبش

ةقردبو.نيعمرجألباقمةفيخملاتاقرطلابسانلاةيامحلهحالسو

ةفيخملاقرطلابجاجحللدونجلاضعباهبموفييتلاةرافخلايهو«جاحلا

دادعتساللفيظوتلاةبيرضامهيلعسيقي:هيلعقفتمرجألباقماضيأ

 

.٤4:ةئاعتسالاةيانع(۷)

.4۷:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا)

TAA



 

ىلوأفيظوتلاربتعيلب.خلا...لاملاوسفتلاونيدلاةياحلجأنم

عفدنأنمداهابابيفلیلخ»لوقباًدهشتسمكلذنممهأو

ىلعبجيناكاذِإا:هلوقبكلذاًدكؤم«بجاونيملسملاىلعررضلا

بجيالفيكف«ندبلابررضلاعفدسانا

ةيلقعلاةلدألا_

دنعءاوستاحورطألاعيمجنمسضاهريغبةيلقعلاةلدألاطلتخت

ربعةلدألاهذهعزوتتيذلاصوصخلابيلالمسلاوُيئاجللاوأقالغلا

.هلك«ةناعتسالاةيانع»هباتك

ةموظنملارصانعنماًيساسأاًرصنعلالاربتعيقالفللةبسنلاب

‹لالابدتحلاوءدنجلابكللا)ةمألاماظناهيلعسسأتييتلاءةيطرشلا

لالخاهيلإعوجرلابلاحأدقوءةيلقعرصانعيهو(خلا...لالاو

ةنوعملاوفيظوتلالكشمىلعثلاثلابابلانميناثلالصفلايفهثيدح

:لاق

نأكلتمدقو؛جئاتنلايفكلهتمدقدقف:يلقعلاليلدلاامأ»

ءاهداومنودبلقعتلةروصلانأكلتمدقوءكللاةروصلةداملالا

دنابابيفوةمدقملايفلقنلانملقعللدهشيامكلتمدقو

ةيميظنتلاةينبلايفلالارصنعنعكانهثدحتيامدنعوهو

راهنافعضاذإثيحبءاهلوصأنمًالصأةينبلاكلتيفهاري

يهءلالارودلوحةجيتنىلإيهتنينأديريوهفمثنمو.ةلودلاماظن

لودلاماظنيفلامللةئيدحلاةيؤرلااهيلعسسأتتيتلاةجيتنلاسفن

.مويلا

فيظوتلامكحيفةناعتسالاةيانع)هباتكلعجدقفءيلالمسلاام

طلخدقوءفيظوتلاوةنوعملابةقلعتلاججحلاضرعباّضاخهلك(ةئوعلاو

ملكشبةيسايسلاوةيعقاولاوةيلقعلاوةيلقنلاججحلانيبهيف

:اهضرعيتلاةيلقعلالئالدلانمو.شقانموأضراعلةصرفهعمكرثي

.١۷:كلللاچات(۷)

١1:و٦¥6:قباسلاردصملا()
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ماظنلاوءةلئاهةوق(اهريغويللاماظنلاتاينقتوءةكرشلاتاينقتك)

.ةوقيفاقثلاويوبرتلاويحصلا

هبفءةلئاهةوقةيسامولبيدلاوةيسايسلاةمظنألاوةسايسلاملعو

ءهيجوتلاوةرطيسلانفدمتعيهيلعوءممألاوبوعشلاةدايقٌملعموقي

ةيركسعلامولعلادمتعتهيلعوءطيطختلاوةيجيتارتسالاملعو

ءعساوموهفمنذإةوقلافءطيطختلاوريبدتلايفةيركسعلاةيجولونكتلاو

.هريوطتوةوقلاملعباعيتساةوقلانمو

ماعلاىلعةقلطملاةدايسلاوءةوقلاىلعةقلطملاةنميهلاوهءاقبلاو

.ةوقلانفيتاراضحلاوممأللةقلطملاةدايقلاو«ةوقلاب

ةوقلاروطتفءةوقلاموهفمروطتعمءاقبلاموهفمروطتدقو

روهظىلإىذأ? ءاقبلاتاينقتيهيتلا-ةوقلاتاينقتوةوقلاموهفمو

ةيفسلفةيملعةيرظنكاهئانبوةيرظنيهيتلا)ةوقلاةيرظن

ةوقلاموهفمروطتفّيكف.رشععساتلانرقلايفةلماكتمةيراضح

.؟ءاقبلاةيرظناهيلعتسسأتىتح(ءاقبلاتايئقت)ةوفلاتاينقتو

ديدجموهفمرهظءةيفارغجلاتافوشكلاقالطنابيلاملاُوزغلاهنشديذلا

يهةوقلاتحبصألبءطقفةيركسعلاةوقلاوحالسلايهدعتملفةوقلل

لكشبموهفملااذهسسؤتلكلذرثإةيراجتلاةسردملاترهظدقو.لالا

سسۇم-م١111-١۱۵۷:نایتیرکنوم»ردصأامدنعيمسريبهذم

١١٦٠ةنس«ىسايسلاداصتقالا»ناونعتحتريهشلاهباتك-ةسردملاهذه

يهةورثلا»نأررقويهةوقلا#نأنييراجتلابهذمررقكلذبو

ءةوقلاراكتحاوهاهراكتحانأوءةضفلاوبهذلايأ«سيفئلاندعلا

خيرات:ريقشبيبل.د:ةيداصتقالاپهاذلاو?Montchrétien:ععجاري)۲(

:كلذكو.اهدعبامو١۱۳:-يداصتقالاركفلا

-L. Baudin: Précis d'histoire des doctrines économiques, 4® ed. Paris -

p: 227 et S.

- Emil James: Histoire des théories économiques, Paris (Collection

Flammarion) - p: 20- 21.

- Gounard: Histoire des doctrines économiques. 3% ed. Paris 1941.

٢۲



 

ةينمأةزهجأويسايسماظنىلإةجاحلاحرطيةلودسيسأتنإ١

عاطممامإبالإمظتنيالايندلاونيدلاةحلصمنأل»ةرورضلابةيرادإو

:عبتملاو

.ةمألاتاتشعمجل

.هتضيبومالسأإلاةزوحةيامحو

.«مانألاةطبغونيملسملاةحلصمةياعرلو

هنألءةيركسعةوقىلإةجاحلاحرطتيسايسلاماظنللةجاحلانإ۲

:نوكتمهبفءةدعودونجوةكوشوةدجنبالإكلذمامإللنوكيا»

.رافكلاةدهاجش

.روغثلاةيامحو_

ىلإيديأللادمنعمهرجزوءنيقراملاوةاغطلايديأفكو

.حاورألاومرحلاولاومألا

لغوتيالوهاوقلذاختتوهمئاعدلحتتنأنيدللةسارحمهو-

.نيملسملادالبيفرافكلا

پبلاستلاوبلاغتلاباهماظنلتينأنمايندللةاحمهو

.«بئاوتلاو

ةعومجييلاتلابوءرسألاودارفألانمةعومجمةيركسعلاةوقلا۴

يقمہتاجاحعابشإومنؤمةرثكىفخيالو»ةايحلاتابلطتموتاجاحلانم

.(مهتيرذومهسفنأ

الإ»أياللالاو.لالابالإمتتالتابلطتلاوتاجاحلاو-٤

.“"«ءاينغألاىلعجارخلافيظوتب

ةرياسملةرورضةايحلاةزهجأثيدحتو«شيحجلاثيدحتنإ٥

پباستكاوءةقوفنمةوقةثادحلاتحبصأامدعبءروطتلاىلعةمئاقلانامزلا

عمثزاوتلاىلعةظفاحملاوءنيملسلاومالسإلاةنايصلبولطمةوقلا

:ص.ةرفكلاعمقمو.٤٠:ةناعتسالاةيانع(۲)

۳4.



 

ءامكحلايأررقتسااذهىلعو».لاملابالإمتيالكلذلكوءرافكلا

هثدحأاملكيفكلامافقينأةسايسلانمسيل:اولاقواًنيدحواًميدق

ملرمأثدحاملكلبءهتنسنمهفرعامىلعتالضعملانمنامزلا

.اةبهروأةبغرءةوقوأالعفهبسانيامهلثدحأءدهعي

يفرفكلاومالسإلاكولمهيلعلمع:لاومألاىلعفيظوتلا١

مجنايدأومهئادعأىلعكلذباوناعتساو؛مدقتامكریثکبهلبقوائنامز

اماهيفنوعمجيوةبصقنونبيفءلئابقلادنعىتحفيظوتلالب(...)

لاقيوءندملاقارعأدنعىتحلب(...)عورلامويهيلإجاتيناىسع

لالاىلعءانعيابمامإىلعاذهباعيفيكفةراسخلاقودنص:هيف

ىلإضفمكلذكهؤاقبولالاتيبفعضف.ودعلاةلباقموباقرلاو

1.*«يندلاونيدلاباهذ

«ةيركسعةيجولونكتةينبسيسأتلجألفيظوتلاةحلصمنإ۷

ىلعراتلاروهظةحلصمترهظاذإو»ءةحضاودادعتسالاتاموقمقيقحتل

لئاطالاع(...)اهيلعليلدلابلطفءنانثإاهيففلتحيالو؛ملع

ةميدبلاعضوميفركفلالعجنم:وطسرألظفللاوءامكحلالاقتحت

هضرأيفكلالاتبنيىتحفيظوتلابجاولالب(...)هرطاخبرضأدقف

كلذريغوةلحكموفيسوروكوعفدمنمدادمإلاعيباتي

مثنموحرقوأءادعألاحرقلبلطتامنإلاومألانإ۸

٠اممءابعألاوءادعألاةهجاوملةرورضحبصأفيظوتلاف

لاومألاعمجبفيظوتلافءابجاوحبصأدقدادعتسالاناكاذإ٩

هبالإبجاولامتيالامنأل»«كلذكبجاودادعتسالااذهلةيرورسضلا

.وه

:بتارمثالٹىلعهرصعيفلودلاتاماقميلالمسلاربتعي٥۱

-0£:قباسلاردصملا(۷)

,۵۷-6٦0:ةئاعتسالاةيانع()

.۵4-۸٥:قباسلاردصملا(۷)

15٦.٠:قباسلاردصمللا(۷)

۳۹۱



 

ةوقربكأتناكاذإةلودلاف.مذلاةبترموءلضفلاةبترموءحدملاةبترم

ةبترميفيهفةوقلاوقوفتلاتاجردىلعأيفدجوتثيحبءملاعلايف

اهسفننععقادتنأعيطتستثيحبءةوقلاةطسوتمتناكاذإوءحدملا

ديفتستوءودعلاىلعاًمساحاًرصنققحتنأنودديدهتلااهنععفدتو

مامأةمزهنمةفيعضتناكاذإو.لضفلاةبترميهفهتمأباسحىلع

فعضلاولذلاوراقتحالاماقميفاهنأل.مذلاةبترميفيهفاهئادعأ

يفراقكلامامأمزجناهنألمذلاماقميفبرغلربتعيوهو«راسكنالاو

لوأفءحدملاةجردىلإلصيملاذإلقاعلا»نأىريكلذلءناوطتويلسيإ

بتارملوأ؛مذلامدعنألهيلعمذياميفىعسيالنأبتارملا

سوفنلاةيفصتلاولالالڈبلإوعديمنموءالضفلا

يفرسلا»نألةداهشلابلطبحوءمالسإلابطابترالاوءداسفلانم

اورااصا۷:دمحمةروس]4هَارننإ:ةقثلاوربصلا

مذلاولذلا؛ماقمڻنمهدنعجورخاف?.O!نارمعلآةروس]

:نوکی

.ةنوعملاوفيظوتلاقيرطنعلاملاعفدب

.ةيقيقحةملسأةمألاةملسأب

.اهلكلكايهلاديدبتويركسعلاعينصتلاقیرطنعداعتسالاب

نيبعمجتةقرافمراطإيفلالتحالاوفيظوتلاحرطي-١

بكتراناررضعمتجااذإو»لالتحالاررضوفيظوتلاررض:نيررض

:امهفخأ

.ررضمورلاةيلغف

.ررضلالاعقدو

ةبلغررضوءتدبلاوداسجألاىلععجريفيظوتلاررضنكل

ررضنمفخأداسجألاررضوءايندلاونيدلاوبلقلاىلإعجريمورلا

:ءامكحلاضعبلاق.ايندلاونيدلاوبولقلا

 

:ةئاعتسالاةيانع()
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نوشياودوعيملنيذلا«تاومألابفيظوتلايضراعماًهِبشم

س:هلوقبسوعاشلامهفصوامك?speةقدحلاراطخألاب

4...ماليإتيمبحرجامهيلعناوهلالهسينهينم

ةيعرشةرورضلالاتيبلطايتحالانأل«يرورضفيظوتلا-۲

لالاتيبلطاتحي:ةجهبلايفهلقنويسودبعلانعرايعملايفف»ةيلقعو

.٩«رطاخمللطاتحيامك

هلمحتينموفيظوتلاردق

قاوملانعالقتيلالمسلاويئاجللاوقالفلاقفتيءردقللةبسنلاب

جاتحيامريدقتيفرظنلانأىلع«مهريغودشرنباويقلالاويبطاشلاو

مهدحومهفءةيلالانوؤشلارشابينموأكلماىلإلوكومكلذنم

.“لالاتيبهجاتجييذلاردقلانوفرعي

ءاهقفلاءارآتفلتخادقف:ةبيرضلاهذهلمحتينملةبسنلابام

ءارآلاهذهزرفتو.یرخأاًنايحأاطیسبواًنايحأاًقيمعافالتخاكلذلوح

لكشلاىلعةيلصألااهرداصمبسحيلالمسلاويئاجللاوقالفلانع

:يلاتلا

مدعوةردقلاباهطبضيروظنمنبافيلالمسلامالکابسح

الوراوضإريغنمردقنمىلعمرغملاثيحبءفاحجأإلا

مرغیالفءيشهلوأهلءيشالنمو«فاحجإ

٠“^”يلوستلانعالقنقالفلاهارياموه«فاحجإلامدعااو

بسحبكلذلعسانلارجا:لوقيويئاجللاهارياموهو

.^”«قرخلامدعوقفرلابلطيفةناعإلابلبقاذإو٠(...)مهرودقم

...ررضالثيحبفيظوتلايفداهتجالابلطيف:ةلمجايوا

.18-٦¥6:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

1۹:ةئاعتسالاةيانع.۳۳۷:ص.ةرفكلاعمقم.۹٠:كلملاجات()

.١٠:ةناعتسالاةيانع()

.14:كلللجات(۲)

.٢٥۳:ةرفكلاعمقم(۸۳)

:قباسلاردصملا()
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9«مدلابلح:بلحلايفزواجنمف»

هذهلمحترایعمنأيشوطرطلاىرييلالمسلالوقبسحو-

(ريفوت)ضئافيألامةلضفىلعرفوتيناسنإلانوكينأوهةبيرضلا

نعلضفامالإةيعرلانمذخؤيال»هتأل؛هتجاحنعاًدئازنوكي

الوناسنإلاىلعرثؤيالردقببلاطيهنأىتح«اهحلاصمواهشاعم

هلانتالامتوصعامسالوىذأريغبمدلانملانتةقلعلانآل#‹ەزفتسي

.“”هاببوصلوهواهتعسلبةضوعبلا

:نيتقيرطباهضرفىرييلازغلانإفقالفلامالكبسحو-

.نيضرألاىلعضرفتنأىلوألا

.^ءاينغألاىلعضرفتنأةيناثلا

نأ? اًضيأقالفلالقنبسح۔دشرنباوروظنمنبایریامنیب-

ىلعدشرنبادكؤيو.“مهدحوءاينغألاىلعةبيرضلاهذهضرفت

.ىتغلاتوافتبسحيفظولاردقلاتوات

قالفلالقبسح? نودلخنیاودشرنبالرخآيأركانه

ءةطلسلانمنوعفتتينيذلاىلعةبيرضلاهذهضرفتنأبلوقي-اضيأ

ةجاحفمثنموءةطلسلانممهعافتناتوافتبسحبباهتبسنتوافتنآو

دنعمكحلاوءتاقرطلايفاهلهجايتحالاهريغنمرثكأةطلسللرجاتلا

ةجاحنمرثكأ? ةطلسلل? رضحلالهأةجاح»نأامك«تاجاحلافالتخا

اعدنوعفريالنبمايقلاأبلاغنألءودبلالهأ ىلإمہواعدنوعفرپد0اغنا

.مهنیبنیناوھبںومصبوم

‹نيعونىلبعناطلسللةجاحلانأنودلخنبانعقالفلالقنيو

«يناثلاعونلانمصلمتينأعيطتسيالفعوننمصلمتينألواحنمف

 

ء۴۳۵۲:قباسلاردصلا(85)

:كللاجاتو۹:ةئاعتسالاةيانع()

.۷۲:كلماجات(۷)

.۷۲و۸٠٦:قياسلاردصملا()

.۸۳:قباسلاردصملا(8)
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نوزشلايفناطلسللنوجاتحيالودبلاناكاذإاذكهو

:معننيدلايفهيلإنورطضم:مهسفنأنععافدلاىلعنورداق

ااهس«مهريغیلعومهيلعةماعهتعاطنيدلايف

“هيلعةرجأالةينيدلارومألانأروهشملانمو((...)

احلاةجاحو»عفنلباقمىطعتةبيرضلانالءةبيرضاهنعىدؤت

ةيصعتسملامايقلاهريغنمرثكأماكحألااهلانتيتلاةيدابلانمةعاطلاو

.اهلاوحأبلاغيفاهسفنرمأب

ةصالخ

نأبيحويءاهقفلادنعةيسايسلاماكحألاهذهلماعلاقايسلانإ

!بئارضلاءادأنمةيودبلالئابقلاررحيةطلسلانعلالقتسالاونايصعلا

.اًناَتكلذسكعماكحألاهذهاهيلإفدبتيتلاةقيقحلانكلو

يسايسلاذوفنلاقحنيبقرفتاهدجنماكحألاهذهانلمأتاذإف

قحيسايسلاذوفنلاقحف:ةبيرضلاضرفيفةطلسلاقحوءماظتلل

نکلونعجورخلاوأهضفردحألقيال(يجولويديإ/يبهذم)ينيد

ةبيرضالمثنموءفعاطلاىلعةبيرضالهنألءقحلااذهىلعةبيرضال

/ةلودلاماظننعجورخلازوجيالامكءةلودلاماظنبمازتلالاةديقعىلع

هلعافهيلعبئاعيءةدرويغيونايصعهنعجورخلا5ءاذهةدحولا

كلذبوءنيعمعفنلباقمالإنوكيالفءةبيرضلاضرفقحامأ

نمسانلاعفنبةطلسلامایقبجاوببئارضللةطلسلاضرفءاهقفلاديق

.اهریغوتامداميدقتونمألاقيقحت

يفاوعضو:عقانملاةبسنساسأىلعةبيرضلاةبسنءاهقفلاددحالو

فيثكتنمةطلسلانكمتتىتحعفانلافيثكتليجهنملاساسألاةقيقحلا

ملوءةيرظنعقاولايفتلظةيميظنتلاماكحألاهذهنأريغ.بئاوضلا

.ةيئاعداوأةيحطسوأةيئزجةروصبالإقبطت

.4٤۷:قباسلاردصملا(4)
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يتلاءةيوضوفلاةيعقاولاعاضوألاةيسايسلاماكحألاهذهروصت

پرحلادودحىلإم۹٠/ه١۳١نرقلايفيبرغملاعمتجملااهيلعشيعيناك

نعةلقتسمهبشةيصاعلاةيودبلالئابقلااهيفتناكيتلاو«ىلوألاةيلاعلا

لةلودلانألءةلودللبئارضيدؤتنكتملمثنموءةيزكرملاةطلسلا

ىلعرهستوأءاهنوؤشريدتوأاهيمحتنكتملفءةعفنمةيأاهلمدقتنكت

.ءاهقفلادنعاهيلعةبيرضلاضرفلىنعمالمثنموءاهنمأ

لباقمةبيرضلاءادأةيسايسلاماكحألاهذهيفءاهقفلاررقال

نيباوطبروءىنعمةبيرضللوىنعمةيسايسلاةطلسللاوطعا:عافتنا

ءةبيرضلاقحتستسانلاعفنبتماقاذإةطلسلاف؛اًيعوضوماطبرنيينعملا

ضرفرربميهاهتجردوةعفنملاف:ةبيرضلاقحتستالسانلاعفنتملاذإو

تامدخللوءةلودلانمألنوجاتحمندمالهأف:اهتبسنديدعحتوةبيرضلا

مهفءكلذريغوءاوضألاوتاقرطللوءةفلتخملاةيميظنتلاوةيرادإلا

نمربكألاطسقلااودؤينأبجياذلءةريثكعفانمةطلسلانمنوعفتني

اطسقاودؤينأبجينيذلاةيدابلالهألةبسنلابسكعلاوءةبيرضلاةبسن

نأرهظياذهنمو.ةطلسلانممهعافتناةجردلاًبسانمةبيرضلانم

اهيلعموقتيتلابابسألايهامهانعميفاموةعفنملاقيقحتولدعلارصنع

.ةهج.نماذهءءاهقفلادنعبئارضلاةسايسلوحماكحألاهذه

ضرفلباقمعافتنالاقحءاهقفلاعضوالىرخأةهجنمو

مهغأل.اًّيقيقحىنعمةنوعلاوفيظوتلاةبيرضضرفلاوطعأ:ةبيرضلا

تحبصأيذلاديدهتلانماًنالطنادادعتسالاةرورضصيخشتاولواح

-ضرعلا-لقعلا-لستلا-سفنلا-نيدلا)تسلاتارورضلاههجاوت

لامامادامو.اهنودبةّمأللدوجواليتلاةتسلالوصألايهرء(لاملا

سميديدهتلانألءةماعةرورضفيظوتلاحبصأدقفدادعتسالاماوقوه

اًعافتناعيمجلاهنمعفتنيديدهتلارطخداعبإلدادعتسالافمثنموءعيمجلا

(ةحيرشلايف)ىلقعلاىنعملاةبراغملاءاهقفلاددحكلذبوءاّماعواًصاخ

.ةنوعملاوفيظوتلاةبيرضل

لكشبةطلسلاذوقنمعد(عافتنالاةقيقح)ىنعملااذهديدحتنإ

ءيلاملاذوفنلاقحويسايسلاذوفثلاقحكالتتحبصأامنأل

اًيهقفاًمكحءاهقفلاردصأنيروكذملانيذوفنلاىلعدرتيأقيوطتلو

٦۳4



 

ايعب:ةنوعملالوحةطلسلارارقلاهضفروةليبقلادرمتهيفاوربتعااًديدج

-:يلالمسلالوقي

اّقحعنمهنألءاّمطقغابنادبألابوألاملابةنوعملاعنامنأملعأ»

ةيغابلا:ليلخلوقباهيلإراشملاةاغبلاماكحأهيلعيرجتفءهيلعبجو

نمذخؤۇيهنآررهةياغرهظيو‹(...)قحعنمامإلاتفلاخقرف

نوببستممهيغببمهنألءاہبمهلتاقيتلاشويجلامامإلاهبزهجاممهلام

نيبيذلالالايفكلذنامضمهيلعفءلالاتيبلامفالتإيف

لقندقوسفنلادناعملانمضو:ليلخلوقوهو.هریغيفو

.*”طبضلابعوضوملاسفنيفهسفنصنلااذهقالقلاويئاجللا

لئابقلاضفرنعاوتكسنيقباسلاءاهقفلانأقالفلاركذيو

ءرئازجللاسنرفلالتحادعبيلوستلايلعىوسهيفملكتيملوءةنوعملل

هعمقفتادقوءقاغبلاةلزنمةنوعمللةضفارلالئابقلالزنأنملوأوهو

مزحلانماًديزمبلطتتتناكفورظلانألكلذيفءاهقفلاعي

نألوءعمتجملالئاصفعيمجنيبةدحولانيتقو«فصلاصريفةيدحجلاو

نماضتلاةيمهأمهفباهلحمسينكيمللئابقلاىلعةيودبلاةينهذلابلغت

ىلعةرداقةادأةوقلاءاهقفلاربتعافءيرامعتسالاديدهتلارطخةهجاول

.ةدحولاوةعاطلاىلإاهدر

بطخريخستوءنيللاوعانقإلابولسألضفيقالفلانأريغ

هرظنيفمهيريثاتلاوسائلاعقالنيردتقلاوءابطخلاوةعمجل

يففرتلاوعسوتلاةياغاتةطلسلالاچروءارمألانانوظحالي

لعجامم؛نودسافمهفمثنم“اهیفراطوألاةياهنغولبوايندلا

.۳۲:ةناعتسالاةيانع()

لامعتسانععجارتيقالفلانآريغ:كلماجاتو:ةرفكلاعمقم(۲)

ذخأللةددعتمتاروصتمدقيوءةسايسلابذخألالضفيوءةنوعملاذخأيففنعلا

.ةسايسلاب

٦۷:كلملاجاتعجاري

.٦۷۸:و۷۷كللاجات(۳)
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نکلوءمجتاءارجإومهيلاطمومهتارارقضفرتيلاتلابومهبقثتالسانلا

تأنكميسوفنلايفريدقتوةناكمنممهلامبلخدتاذإ

.ةبولطملاجئاتنلاققحتت

نأىلإةفلتخملاةلدأللاهضرعدعبرداصللاعيمجيهتنتاذکھو

فيظوتلالصأفءهتاذدحيففيظوتلاىلإعجريالءاهقفلانيبفالخلا

يجوعيجأينإنتياادباولا:ىلاعتهلوقدنعميركلانآرقلايفتباث

ةروس4انسلنوايبلبنألعايكللمعلمفضنايف

نأىلع(خلإ...ةبيرض=اًضيوعت=)اّجارخهنوطعييأ[۹4:فهكلا

نآرقلايفتباثنذإفيظوتلالصأف.جوجاموجوجايرطخنممهيمحي

(...)باطخلانبرمعانديسنأقافتالابتبثامك».مهلوقبسح

امنإو«فيظوتلالوحسيلفالخلافمثنموٌقارعلاضرأيفهلعف

مأةماعلاحلاصملااهضرفتعفاوديهلهءفيظوتلاعفاودلوحفالخلا

ىلععاجلاةرورضباومكحمثنمو.ةيلالغتساةيصخشعفاودطقفيه

يتلاطورشلامارتحاةرورضىلعو«فيظوتلايفةماعلاةحلصملاروهظ

.اہہعمجي

تايعلابتبثامةلزنملزنت»اهبعوطقمةماعلاةحلصملانأتبثاذإف

(.0..)حيجرتلانعهيفينغتساكلذكناكاموءعطقلابوأرتاوتلابوأ

عطقلانل؛لصاحلالیصحتبابنمةنيعملادهاوشلانعثحبلاو

ءاهيفكشيدحأدعيمدادعتسالاةحلصمو«اهتلدأدوجوبعطقةحلصلاب

بوض:مويلافيظوتلايفكشلاو#:اذلءايبلاطيعيمجلاحبصألب

ةحلصمنأل“”«مهقاق.ةسومانةخفنبفاقلبجلعلقوءدرابديدحيف

يلخادلاويجراخلاىوتسلالعةيريصمةحلصمدادعتسالا

تنامزدلمكرتبوغمانأكلذو:يبيبطتنأويتلعهذه:تلق»

دادزامث«مورلاةمواقمنعهلهألاحفعضو«مورللدادعتسالا

لئابقلانيبةنتفلاتراثاملفبوغمالئابقعيهةأواتمنعىتحمهفعضن

.١۱:ةئاعتسالاةيانع()

:قياسلاردصللا(5)

:قباسلاردصملا()
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نيبةجعنكانرصانيلعودعلاراصالوءاهتمواقمنعانزجع

ةجيتنلايلالمسلاددحيمثنمو.لخادلانملئابقلاونمودعلا

:هلوقب

هيفنحنامعمءاتنامزيففيظوتلامدعبلاقنمةوابغبكيهانو»

نمفخأمالسإلاماظنلهفءةمهوذ? هللاو-ابیضريالةناهمنم

باقرلاولالاونيدلاىلعرفاكلايلوتسيىتح«لاومألاةلضفذخأ

.؟ةءاسنلاولاجرلادېعتسیودالبلاو

النلداهجالف:اهبابسأتوفترومألاججمحلنأمولعمانمو»

ءابهلاكوهفهلددمالنموءهلليحالولامالوددعالوةّذع

نأدبالهلسراحالاموءعطقينأدبالهلددمالامذإءروشنللا

.?eeنأدبالهللصأالامو«عيضي

 

.ةيركسعلاةيجولونكتلاتاعانصلا:ليحلابدصقي#*

.٤٥:ةناعتسالاةيانع(۷)
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حبصأكلذبوءةوقلانمردقراکتحامردقراکتحامتامّلكو

يوروألارامعتسالاهسراميذلايبرحلارصتعلاوهسيفنلاندعملاراكتحا

ةيقبنمهريغوديدجلاملاعلايفوأء‹يمالسإلاماعلادضثيدحلا

.تارأاقلا

ةورثلاموهفمتریغاهنکلوءاًنباٹموهااذهلظلبةورثلاةوقلاموهفم

جاتنإلايفةدايزلاوهحبصألب«سيفنلاندعماوهاهبهذميقدعيملف

.يعيبطلا

هسفننرقلاةيابنيفةيكيسالكلاةسردملاترهظامناعرسنكلو

ءةيلاربللاةيعانصلاةيلامسأرلاماظنسسؤتل(رشعنماثلانرقلاةيان)

ةورثلاموهفمتلذعاهنكلو«ةورثلاةوقلاموهفمبكلذكيهتظفتحاف

ةورثلاتربتعاف«ةيعانصلاةورثلاعقاوعممجسنيليعيبطلابعهذملادنع

ةيعونيفيألغشلاعاونأيفةدايزلاويعانصلا؛ليوحتلاىلعةردقلايه

يهةوقلاف)«مويلاىلإاًرئاسموهمملااذهلظوء(راكتبالا)جاتتإلا

قوفتلاو«يعانصلاجاتنإلايفراكتبالالعةردقلايهةورشلاوءةورشلا

يندملاوزغلايفاًيبرحاًرصنعيعانصلاجاتنإلاحبصأكلذيو.(كلذيف

اهيفتسسأتيتلاةلحرملاهذهنماًنالطئاو(...يسايسلاويداصتقالا)

عيساتلانرقللىلوألادوقعلايف(ةيلاربللا)ةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردللا

.لماكتتوعونتتووزغلاتاينقتريغتتتذخأ

يوروألايرامعتسالاماظنلايفوزغلاتاينقتليصفتنكمي

:امہنیریبکنیمسٹىلإرصاعملاوثيدحلا

.يركسعلا-يسايسلاوغلاتاينقت-

.يندملاوزغلاتاينقتو

:امهنيمسقىلإيركسعلا? يسايسلاوزغلاتايتقتمسقنتأ

ماظن:نماًنومعتروطتدقو«يسايس-ويجلاوزغلاتاينقت١

تعحتيمالسإلاماعلادضةرملوألهقيبطتعقويذلا)ماعلاقيوطتلا

ةراجتلاقيرطليوحتاهنمفدهلاناكيتلاءةيفارغحجلاتافوشكلاراعش
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مشاعللصفلا

لاملليلاسرلافيظوتلايفدادعتسالا

لخادم

ملعلاةثادحلافةئادحلاماظنليقيقحلاسسؤملاةورثلاولاماربتعي

راكفألاةثادحلاوءرامعتسالاووزغلاوةوقلاةئادحلاوءايجولوئكتلاو

تأشندقوءاّمومعةرصاعملاةيبهذملاوةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلا

فيظوتلااذه.اًروطتماًبملعاًميظوتاهفيظوتوءةورثلاولالاساسأىلع

يفلالالكشتالولف:لاملاهثدحأيذلارييغتلايفرسلاوهيملعلا

اذهثادحإنمنكمتالءةريبكةيراضحةركفلهلمحوءينقتماظن

ةركفلاعمينقتلالكشتلافءملاعلايفلئاهلايراضحلابالقنالا

ةيخيراتوةيراضحةيملعةكرحوحنلالاتهجويتلايهةيراضحلا

عمجلاماظنىلإكالهتسالاوعمحجلاىوتسمنمروطتيلالاتلعجةلوهم

يكالهتسالاداصتقالاةيلمعنمكلذبلالاجرخفءليوحتلاوجاتنإلاو

كلذيلالاحبصأفء(يراضحلاداصتقالاو)يسايسلاداصتقالاةيلمعىلإ

اهتروصيفةينيتاللاةيراضحلاةلاسرلاهيلعدمتعتةلئاهةيلاسرةفيظو

ةروطتملااهتمظنألكبةكرشلاوكنبلاحبصأوء(ةثيدحلا)ةديدجلاةيلاربللا

ةيمنتلاورامثتساللاًينقتاًماظننالثميالةيملعلاوةينوناقلااهئدابمو

ةيبهذموةيركفوةينوناق)ةيراضحتاودأنالثميلبءطقفةيلامسأرلا

ةيداصتقاةسسؤمكةكرشلاف«ثيدحلاينيتاللايلاربللاماظنلل(ةيداصتقاو

ىلإةينيتاللاةراضحلالمحجهنميفديدحجلارسلايهةيسايسوةيركفو

هسيتقاورسلااذهفشتكايوروألايزاوجربلانأرهظيوءاهتياحوملاعلا

اهلالخنملمحيلةراجتلايطتميناكيذلاءملسملارجاتلاةركفنم

رجاتلادنعتناكنذإةركفلاف.ةيئانلاملاعلاعاقبىصقأىلإمالسإلا

غ



 

ةسسؤمىلإاهروطواهذخأينيتاللايزاوجربلانكلءساسألايملسللا

لوطسألانمبكرتييذلاءةيوينبلاةقالعلاماظنىلعموقت«تاكرش

ةلودلاوءةيسايسلاوةيركسعلاةوقلاوكنبلاوعلسلانزغخوعنصلاو

ضرفتنأعيطتستةيبهذموةيسايسوةيركسعوةيداصتقاةلودحبصتل

.ةفلتخملاةوقلالئاسوميمجبملاعلاىلعاهتيبهذم

تحبصأيتلاءةيجهنملاةرهاظلاهذهليلحتنمءاملعلانكمتيمل

يقانفرعامككلذدعبالإملاعلايفةينيتاللاةراضحلاارشنتابوروأ

ةيرظننوكلمياوناكمهنكلو-ءاقبلاةيرظنليلحتبقلعتملا-لوألالصفلا

لصفلااذهيفاهضرعنيتلايهءلاملليلاسرلافيظوتلالوحةليدب

:نييوتسمىلع

ةثيدحلاتاريثأتلاضعبهيفرهظتسو.ةورثلاولالاموهفملوألا

.ةيفلسلاةيرظنلايفلاملليلاسرلافيظوتلالوحيناثلاو-

ةورثلاولاماموهفم:ًالوأ

نتماامًاشنياموهلاملا:هلوقبلاملاةقيقحقالفلاددح

.«هليصحتيفناسنإلايعسبهدابعىلعهبهللا

=لالاف)للالاوهلمعلايأ-يعسلابهدابعىلعهبهللانتماامف

لالا:هلوقبهحضويوموهفملااذهعميلالمسلاقفتیو(جاتنإ+يعس

هساسأجاتتإلاو«جاتنإلامافنيحلكيفضرألاهجتنتلقبلاك

.لالارصانعنمرصنعلمعلايأيعسلافءيعسلا

ءفالتخالااهلوحعقودقفدوقنلاامأةورثلاولاملاو

ةلثمماهربتعارخآلاضعبلاوءةيلالاميقلانمةميقضعبلااهلعجثيح

.تالدابلايفطيسويهامنإوءلالانمتسيلاهنأىنعمبءطقفلاملل

 

ءاهقفلاويشوطرطلاونودلخنبادنعروهشمفيرعتوهو.۳:كللاجات()

.انومع

.۳٠:ةنامتسالاةياتع(۲)
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.ةورثلاموهفميقلعتلوألاةلكشملا«نتلکشمماملالااتعضياذکهو

۔اهرودودوقتلاةقيقحبقلعتتةيناثلاةلكشلاو

:لوقيفاہدوقنلاةقالعوةورثلاموهفمجرعألانباددحيأ

وأةعانصوأةحالفناكءاوسلمعلانعجتنيامةورثلاامئإ»

ألامدعتالاهعوناكامهمفدوقنلاةلزتمامأوء(...)ةرادإوأةراجت

لثممدوقنلاامتإويهالوسبلتالوبرشتالولكؤتالاهمأل

.«ةراضحلاتاطبنتسمنمكلذوءلالا

ءجاتنإلايهةورشلافءةورشلاموهفمجرعألانباددحياذكه

ام۔نکسیوسبلیوبرشیولكؤياموهلاملاوءلاملاوهجاتنإلاو

اذكهو.لاملالثممدوقنلاامنإوءالامدعتالاهعونناكامهعفدوقنلا

موهفملاراتخيوءةورثلاموهفملوحلاكشإلاةيفصتبجرعألانباموقي

مهأنمةورثلاموهفمتألءابوروأيفثيدحتلاةفسلفهيلإتهتنايذلا

ابوروأيفةديدجةيداصتقابهاذماهلوحتأشنيتلاةيداصتقالااياضقلا

ساسأىلعتأشناهسفتةئادحلانإلبءرصاعملاوثيدحلاخيراتلالالخ

.اهمشأوروطتلاتازكترملوأةورثلارابتعاب.موهفللااذه

ةسردملاترهظفءةوقلانعثحبلانماًّساسأةئادحلاتقلطنادقف

"ماظنلشميذلاء(يليتناكرملا)اهبهذمبثيدحلاخيراتلايفةيراجتلا

ربتعاو.ةيبرغلاابوروأبم۱۸و۷٠:نينرقلاةليطةيراجتلاةيزاوجربلا

نمسيفتلاندعملايهءةورثلانأوةورثلايهةوقلانأيراجتلابعذلا

ثحبللاًرفاحهذهةيراجتلاةسردملاتقلخكلذيو.ةضفلاوبهذلا

ىتلاةيبوروألاةيرامعتسالاةكرحلاتطشنف(بهذلا/ةورثلاةوقلا)نع

ماعلاتقوطوءةيلاعلاةراجتلاىلعترطيسوءاكيرمأفاشتكاىلإتدأ

.طقسيوفعضيیتحةوقلاةورثلانمهعنمدصقبهترصاحويمالسإلا

موهفمتریغفم۸نوقلايفاهدعبةيعيبطلاةسردملاترهظمث

يعيبطلاجاتنإلايهةورثلاربتعيديدموهفمبنييراجتلادنعةورثلا

۳/۲:طوطخ? خيراتلاةدبز)۳

.اهدعبامو١١٠:يداصتئالاركفلاخيرات:ريقشبيبل:عجاري
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ميكوتىلعدمتعيناكيذلاقباسلاةورثلاموهفمتزواجتف‹يفاصلا

.داصتقالاو

عمةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردملاترهظ۸١نرقلاةياهيفو

تزواجتفءهدعبامو۹٠نرقلايفاهعمتعرعرتوءةيعانصلاةروثلا

ةوقلاةورثللاًديدجاًموهفمتددحوءةورثلايفيناثلاولوألاموهفلا

صرفقلخاهنأب»ةورثلاتفرعف«يجولونكتلاراكتبالاةدعاقىلعهتسسأ

لغشصرفقلخف؛«هتیمکوجاتنإلاةيعونيفةدايزلاوءةديدجلغش

ءتاعانصلاريوطتوأةديدجةيكالهتساعلسراكتبايأءةديدج

ماظنلااذهززعدقو.ةوقلاةورثلاوهايجولونكتلاماظنعيسوتو

ىلعةيعانصلانادلبلازفحوءتاكرشلاةردقديدحلايعانصلايلامسأرلا

كلذبوءهلكماعلاىلعةرطيسلاوقاوسألاراكتحالجأنمقباستلا

ةكرحلاطيشنتنمةرصاعملاةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردملاتداز

ىلعموقيناكيذلاةثادحلاراعشاهعمتلمحوءةديدجلاةيرامعتسالا

يعائصلاماظتلاميمعتو«يجولونكتلاروطتلاوءةيعاتصلامولعلائدابم

جاتناإلايهةورثلارابتعاو‹ةرادإلاوةحالفلاكلذيفامہ«ءيشلکيف

ءتاالدابلايفاطيسودوقتلاربتعتتئاكو.امكواو؛جاتنإلاريوطتو

نباتوكيلهف.ليلقدعبفرعنسامكةورثلانمالوةورثتسيلو

.؟ةورثلاموهفملوحةيكيسالكلاةسردملاةفسلفبرثأتدقجرعألا

نبادنعةورثللالثااًموهفمقاسقالفلانأانفرعنأقبسدقل

هثيدحةيابنيفقالفلاحضوأوءلمعلاىلعمئاقلاجاتنإلااهنأبجرعألا

.*ةئسلالهأدنعلالاوقزرلاةقيقحهذه»:نأبلالاموهفمنع

نأدكؤياممءيعسلاىلعمئاقلاجاتنإلاوهةنسلالهأدنعلاماةقيقحف

نملصألايفهذخأيلموهفمجرعألانبادنعجاتنإلا:ةورثلاموهفم

لصأللاذأامنإوءةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردمللةيداصتقالاةيرظتلا

ركفلايفهتاءارقنماًقالطناودبيامىلعهروطويمالسإلاركفلانم

(ةيكيسالكلا)ةيلاربللاةسردملااًضوصخوءثيدحلايوروإللايداصتقالا

۳٦:كلللاجات)۵
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اهيلعموقييتلالوصألاثيدحتىلإهتوعديفاهراكفأنمدافتسايتلا

:ةيلاتلاتامولعملانمرهظيامبسحءدادعتسالا

عماماقباطتیٹیدحموهفموهو‹جاتنإلاةركفروطتلوح١

لواحدقف:ةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردملادنعيداصتقالاماظنلاموهفم

نيبو؛هضفريوطيسبلايشاعلاجاتئإلاموهفمنيبحوضوبزيمينأ

.هزواجتيو? ةيراجتلاةسردملادنعامك? طقفةيمكةركفكجاتنإلاموهفم

ةسردملادنعوهامك? روطتوةيراكتباةركفكجاتنأإلاموهغفمو

لكيفعيئصتلاأدبمىلعدكؤيوءهبذخأيوهيلعحليو۔ةيكيسالكلا

هرصاثعبثيدحلاداصتتالاماظنربتعیو؛يحالفلالاجملايفیتح

عينصتلانوناقىلعاهلكةمئاقلاةيدقتلاوةيحالفلاوةيراجتلاوةيعانصلا

:جرعألانبالوقي.دادعتسالالوصأنمًالصأ:ثيدحلا

نأ:ةرابعلكبانهونوءدييقتلااذهبعضومامريغيفاتمدق»١

ةيعانصلامولعلاملعت:ًالقعوارشهبرومأملادادعتسالالوصأنم

نداعملامادختساةفرعمنأكلذنايبو.ةيافكلابسحةملادارفأضعبل

عفادملابصيتساحتلاوديدحلابنأللوصأنمالغم

.بوحلاتالآعاونأو(...)تادورابلاو

مظعتوءةينطولادوقنلارثئكتةضفلاوبهذلانداعمةيفصتبو-۲

.اهنمداريامىلعةرداقريصتوءةّمألاةورث

ةَمألاينغتست؛ةيلاعةجردلاهيقرتوءةحالفلاةعانصةفرعمبر-۳

مايألارمىلعدادزتوءاهدوقندالبلايفيقبتو(...)اهريغتادراونع

.(...)اهتورٹ

:وهةراضحلاجراعميفةيقارلاممألادنعيقيقحلاندمتلاو-٤

موقتثيحبءابهتاجاحعيمجيفاهريغنعةندمتلاةّمألاينغتدنأ

.انوۆشعيمجب

يتلاناسللكبةحودمملاةراجتلانأءالقعلانمدحأنظيالو٥

نمكدالبدوقنعمجتنأ:يهنامزلااذهيفابوروألوداہبتفغش

بهذلاكلذضوعءابوروألماعمكلذبدصقتوءةضقوبهذ

كلتباًذصاقمهتاودرخومهعناصمومهضرأجئاتنولصاحنمصلاخلا

£0



 

التنأوكدالبدوقنفزنتستىتحءيلاوتلاىلعاذكهوءكدالبعئاضبلا

لكىدلةملسمةيضقهذهو؛سالفإلايفكتطوعقوتيلاتلابوءرعشت

.لقاع

تالوصحمنمكدالبجاتنإىلإدمعتنأيهةراجتلالبءالك

هتمذخأتوءكريغدالباہبدقتوءامنداعمواهعئاصمواهجاتنواهتعارز

ةراجتلايههذهءمايألارحمىلعاذکهوهبحصتاًبهذاهتمیق

ومنوابوروأمساةداعسببستناكيتلا

ىلعموقتيتلايهثيدحلايبوروألاطمنلاىلعةيقيقحلاةراجتلاف

قيقحتوهيقيقحلاندمتلاو؛سيفنلاندعملاديروتوينطولاجاتئإلاريدصت

مولعلاملعتوءةيحالفلاةعانصلاةيقرتوءءيشلكيفيتاذلاءافتكالا

لصأوههلككلذوءيدقنلاويركسعلاعيئصتلاقيقحتوةيعانصلا

موقتءةيداصتقاوةيعائصةروثموهفملمحيدادعتسالالصأف

ةيرظنلانومضملمحييلاتلابو.فيثكلاجاتنإلاوعينصتلاوراكتيالاىلع

ةيرظنلاموهفمكلذيفامبءةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردمللةيداصتقالا

.اهدنعةيراجتلا

ةقالعالساسأوهوءهدنعةقوفتملاةيداصتقالاةوقلاموهبقم۲

يعانصلاجاتنإلاىلعةردقلابقلعتيامنإوءدالبللةعساولاةحاسلابهل

يلاربللاماظتلاراطإيفيداصتقالاوزغلاىلعةردقلاةيرظنوءديدجلا

ةمألاةورثنإ:لوقينألئاقلو»:لاقثيحهمالكنومضمبسح

اهنيبةقالعالةينغلاةّمألاف..مهواذهنأهباوجفءاهكالمأعاستابنوکت

اهتحاسمديزتاليتلاةريغصلاةلودلانوكتدقف:اهكالمأعاستانيبو

نعسمشلابرغتالةلودنماّظحدعسأوىتغأاكيجلبةحاسمىلع

.!اهكالمأ

:برعملاناسللا()

(Vv)?يرفج»دنعطبضلابةركفلاهذهتدرودقو۳4/۲::طوطخم_خيراتلاةدبز

لاقثیح»0۰:رشععساتلانرقلايفةيبوروألاةراضحلا:هیاتکيف!نڻوارب

ةقاطىلعةلالدتارامألارثكأناكسلاةفاثكوأةحاسملادعتملو»? :فرعحلاب

رايعمحبصأيذلاعينصتلالبةيبرحلااهتقاطىلعوأيداصتقالاجاتنإلاناديميق

.ةوقلا
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قايسنکلوءىنغلارداصمىلعةلثمأةرشفلاهذهيفمدقيملف

ةسردملادنعةورثلارداصمنيماضمنأدكؤيهيفتدرويذلامالكلا

.تاذلابدصقييتلايهةيكيسالكلا

7هباتكةيامنيفمدقدقفبسامىلإةفاضإلابو۳

ارتشالاوةيلامسأرلانيتيرظنلادقتلهيفضرعتءاًركرماحب

1ريغ؛ةديدجةيمالسإةيداصتقاةيرظنليصأتلهنمةلواحميفام

نمتامولعملمييقتو««يئاقتنابيكرتنعةرابعهتقيقحيفثحبلا

ةيهقفلاسسألانماًنالطناامهدقنوةيكارتشالاوةيلامسأرلانيتيرظنلا

امدنعقيلامسأرلاميهافمللعسوأاخيجرتهحيجرتعمءةيمالسإلا

نمحجريماذكهو.ةيهقفلاةيداصتقالائدابملاعمهدنعقباطتت

ميقتلتوأقفتتيتلاءلامعلاولمعلاميهافمضعبىوسةيكارتشالا

ادقهيفمدقيذلاتقولايفءيمالسإلاهقفلايفلامعلاولمعلا

موقتيذلاقحسلاولالغتسالاوةنميهلابددنوءنييكارتشالاداسفلاتال

ءامدةقارإىلعموقتاهحابرأنأءملاعلايفةيرشبللةيلامسأرلاهب

لالغتساوءافعضلالامعلاداسجأةقاطباصتغاوءاهكفسوةيرشبلا
7)۹(
.مهر

ةيداصتقالاةيرظنلانمدافتساجرعألانبانأنيبتياذهنمو

نمهذخأةورثللهموهفمنأالإامہرثأتواعمةيكارتشالاوةيلامسأرلا

ىقهنانماًقالطناهروطوءةيمالسإلاةينسلاةيهقفلالوصألا

نعهترکفحرطمثنموءةرصاعملاةيبوروألاةيداصتقالاتايرظنلا

داصتقالارابتعابءةثيدحلاةيداصتقالاسسألانماًنالطنادادعتسالا

هلوقبسحةيراغملانأو‹دادعتسالايفلوألاقلطنملایرظنىٹثیدحا

ملوهيفةيداصتقالاةيمهألانولهجياومادامدادعتسالاقيرطاوفرعيمل

:اهتروطخ? اوظقيتسي

اًروذُشوأتالاقمعمسامهمينامزءانبأرثكأنإ

 

.اهدعبامو۳۸۲/۲:خڂيراتلاةدبز)8(

.كانهعجاريلفءةحورطألاهذهنمريخألالصفلايفليصفتبكلذلانضرعت()
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تدعاصتوءهقنحدازو«هقوذاهجيءةيعامتجاثحابموأءةيحالصإ

رويغلاواهيغتبلاهتمدقةيداصتقاةذبنهذهفلاحلكىلعو(...)هتارفز

°".اهلاونمواهسايقىلعينبييبألامهشلا

لالارصانعتالكشمنمةيناثلاةلكشمللةبسنلابامأب

جرعألانبالقبسدقو.اهرودودوقنلاةقيقحبقلعتتيتلايهفءةورثلاو

ءطقفلامللةلثمماهربتعاوءةورشلاولالانمدوقنلانوكتنأهضفر

:ةيلاتلاةرقفلايفهّضنيفءاجامبسح

لكؤتالاهنأللامدعتالاهعونناكامهمفءدوقنلاةلزنمامأو»

نمكلذوءلالالثدوقنلاامنإوءىوأميهالوسبلتالوبرشتالو

.ةراضحلاتاطبنتسم

نيبمكاحكربتعتفءامتايئزجطبضوءةضياقملاليهستةيزمدوقنللف

ملواهزنتكاودوقنلاسبحنمف(...)اياضقلالصفلبصتناسائلا

كرتوءهنجسومكاحلاىلإدمعنمكناك:سانلانيبلوادتتلاهقفني

نميفديدشلاديعولادروكلذلو؛مهنيبلصفيمكاحالبىضوفساتلا

بملأتوكزارو:لاعتهلوقيفةصاخةضفلاوبهذلازئتكي

اهمَميابايمشنمالمنانرةا

ردما1٤ووکو4ر77
متراڪامادهمُرومههاجاهبف

EE?س14تڑوکتےکامااون:frost?

قوسىلإاهداقوأءابرلابايرتكياًغاتمدوقنلالعجنمامأو

امريغيفهمادختسابهناهأومكالابكلذلعنامثأكفءاهعيبلةراجتلا

.«مهایاضقلصفيمكاحريغنمىضوفسانلاكرتوءهبقيلي

لماعتلاماظنناكاذإالإةميقدوقنللنوكيالف:ةلمجلابو

تداسوءماظنلاطقساذإامأ.ىضوفلانمةميلسةيعامتجالاةئيهلاو

ءاقلطمةميقدوقنللىقبيالهنإف:لماعتلانكرضوقتوءىضوفلا

.۷١٠:برعملاناسللا()
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هدنعنممیتغأءالثمجیسنةلضفوأحمقدمهدنعنمنوكيذئنيحو

.هلکنوراقبهذ

ءاهبلماعتلاىلعةعامجلاقافتابوهامنإدوقنلاةميقيفلضفلاف

وهامكةيلالاقاروألابوةضفلاوبهذلانعةعامحجلاينغتستدقلب

.°".ةيقارلاممألادنعدهاشم

:یهوةيداصتقائدابمةسحخحرطهنآصنلااذهنمرهظي

.لاملالثيهامنإوءالامدعتالدوقنلا١

ةيداصتقالاتالدابلاريسيتوةضياقلاليهستيهدوقنلاةفيظو۲

طاشنلالقرعدقفاهزئتكاودوقنلاسبحنمفمثنموءاهطيشنتو

مثنمو)ديدشباقعبلجوٌزعهللاهدعوتاذل.اهلكةّمألليداصتقالا

.(يمالسإلاماظنلايفةيداصتقالاةيمهألازربت

.اًقلطمابرلابدوقنلاءاركزوجال۳

.اًنلطمدوقنلاعیبزوجي

ىلإسيلوابلماعتلاىلعقافتالاىلإعجرتدوقتلاةميق٥

.اهتميقتطقس:لماعتلاطقسوىضوفلاتداساذإفء(اهندعم)اهرصتع

ئدابموةيمالسإلاةيهقفلائدابملانيبجرعألانباطبرياذكه

ةسردملادنعدوقنلاف-:دوقنلالوحةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردلا

يفطيسودرجتلبءتارخدملاظفحلةادأوميقللانزعتسيلةيكيسالكلا

اًرثَأثدحتنأاهنكميالنييكيسالكلادنعدوقنلافمثنموء'"تالدابلا

اماذهو«هتالدابمرسيتوهريسلهستةادأطقفاهنألاًراض

يملعداصتقاكانهناكولامكهلكيداصتقالامهليلحتنوميقيمهلعج

.۳۸۷:برعملاناسللا

هررقيذلاادبلاوهناكةيكيسالكلاةسردملادنعدوقنلارودلوحًادبملاانه()

حلصتمثنمودحيفةميقاهلدوقنلانأوطسرأربتعانيحيفنوطالفأ

اهتميقودوقتلالوحفالخلالظاذكهوءسيفنلاابندعمببسبميقللاز

:ريقش.بيبل.د:عجاري-.نآلاىلإوطسرأونوطالفأيرصعذنماهرودو

.اهدعبامو۲۵۳و٥:يداصتقالاركفلاخیرات
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هيلعنميمتديدجقيرطىلإيمالسإلايبرعلاملاعلاربعرووملانمةيلاعلا

ردصمكةيملاعلاةراجتلانميمالسإلاملاعلانامرحنكميىتحءابوروأ

ليلحتلابسحءاهيلعدنتسيهتوقوهدومصناکيتلاءةوقلاةورشلل

يميلقإلايوهجلاقيوطتلاماظنىلإ:(تقولاكلذليجيتارتسالايسايسلا

يتلاةهحجلايفهقيبطتبةيوقةيرامعتساةيبوروأةلودلكتلْفكتيذلا

اًبونجيرغلانادوسلانعهلزعوبرغملاقيوطتباسنرفتماقفءاهمج

ايناطيربفرطنمةينامثعلاةلودلاٌقيوطتعقوامك-اًفرشرئازجلانعو

.اذكهواسنرفو

«يسايس-ويجلاميسقتلا:يسايسويجلاوزغلاتاينقتنمو

ةيسايس-ويجتادحوىلإةيوقلاوىربكلاةيراضحلاتاعماجلالصفو

لود1يبرعلابوغماميسقتلخديراطإلااذهيفر«ةريغصةينطو

يتلا(وکیبسکیاس)ةيقافتاتربعدقو.ةرحانتمتاينطوو«ةفيعض

هذهميسقتلاتاينقتنع١۹۱٠ذنميرعلاقرشلملاةقطنمتمسق

.ةديدعىرخأةلثمأكانهو..حوضوب

:نيمسقىلإهميسقتنكميوءيسايسلاوغلاتاينقت٢

هيفلخديو(يبعشلاوأ)يتحتلايندملايسايسلاوزغلاماظن١

وزغلايفاًريطخاًرودتبعليتلا(ةيدرفلاةيامحلا)ةيلصنقلاةيامحلاماظن

لوألااويضاملانرقلالالخةيمالسإللابوعشلالخاديسايسلا

ةيبزحلاتامظنملاوبازحألاماظنكلذكهيفلخديامك.نرقلااذهنم

هيفلخديو.اذكهواهقالخأواهتسايسواهتاينقتواهراكفأبءةدروتسلملا

ةيسايسراكفأبترئأتىتلاءةيلاصفئالاةيسايسلاتامظنملاراكفأكلذك

ءقوقحلاتامظنمراكفأو.كلذهباشاموريصملاريرقتةركفلثمةيبرح

هيفلماكتتيذلاءيقوفلايوروألايلودلاوزغلاماظنمث٢

.اهريغوةيراجتلاوةيلالاوةيسامولبيدلاوةيركسعلاتاينقتلا

ةراضحلاةيلاعةركفروهظعماذهيلودلاوزخلاماظنرهظدقو

مكعحتةيلاعةيبوروأةموكحءاشنإةركفاهعمترهظيتلاوءةينيتاللا

يدوبید»يسترفلايعيبطلاركفملاةموكحلاهذهةيرظنعضودقو.ملاعلا
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داصتقاللةينيعلاةعيبطلايفخيراتسدرجممهدنعدوقنلانأليفدوقنال

كلذلو)يئيعلاداصتقالليعيبطلاريسلايفرئؤيالهنكلوءراظنألانع

‹(جرعألانبايأربسحةميقدوقنللىقبيال«ىضوفتثادحاذإ

نيأدنعنومضملاسفنوهدوقنلالوحةيكيسالكلاةسردملانومضمف

ةمرحميهيتلاوءاهعيبوأابولابدوقنلاءاركةركفءانثتساباًبيرقتجرعألا

.يمالسإلاهقفللاًعبتهدنع

ةضغلاوبهذلادوقنربتعيجرعألانبانأانفرعنأقبس

ريدصتةرورضىلعهحاحلإو:ةيقيقحلاةراجتلاموهفملهریسفتلالخالام

يفمقوفيكفءسيفنلاندعملادوقناهلباقمداريتساوةينطولاتاجوتنملا

.؟ضقانتلااذه

جاتنإلاةمدخوههدنعةراجتلارودنأل؛ضقائتيفعقيم

ثوكتنأبجيةينطولاةيراجتلاتارداصلانأررقدقماداموءهطيشنتو

هبموقتيذلارودلاوءةيبهذلادوقنلاوهاهلباقمهدروتسيامنإف

طيشنتوجاتنإلافءاهتيمنتوجاتنإلاةكرحعيجشتوطيشنتوهدوقنلاهذه

تاجوتنلابلجضفركلذلوءةورثلاوهو«ساسألاوهةيجاتنإلاةكرحلا

داسكىلإيدؤيةيبنجألاتاجوتنملالوخدنألءةيبنجألاةيبوروألا

يفبوغمااهنميناعيناكيتلاةلكشملايهوءاهليطعتوةينطولاتاجوتنملا

نأل«ضقانتيفعقيلكلذلوءههجاويناكيذلايداصتقالاوزغلا

ةدايزوينطولاجاتنإلاعیجشتيفةديدجةرودققحيةيبهذلادوقنلابلج

.ةيراجتلاةيرظنلايففدهلاوههدنعجاتنإلافءهيلعبلطلا

ةلثمباجنألةورثيهفءلدابتلااهبمتيلاحلاهذهيفدوقنلاو

ةيجاتنإللاةيلمعلايفةماهجئاتنيطعتاهتكرحوءةكرحتمدوقنلافءلاملل

يهةراجتلايفاهنعثدحتيتلادوقنلانأىلإةفاضإلاب.ةورثلاقيقحتو

ريغناکولوندعمکهلدابتمتی«سيفنندعمبهذلاو«بهذلادوقن

ةيرظنيهو«ةسوردموءةتباثهدنعدوقنلاةيرظننأنیہتپاذكهو.دوقن

ةيكيسالكلاةسردملاراكفأباهجزممث؛يمالسإلاهقفلائدابمىلعاهسسأ

ريغءدوقنلايفةرصاعمةيمالسإةيرظنليصأتلهئمةلواحميفةيلامسأرلا

هذهدوقنلاةيرظنيفهعميتيغلبلادمحأهرصاعمنأ

يفةميقاهلةضفلاوبهذلانمةيندعلادوقنلانأىرييتيغلبلاف
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دوقنلاربتعيهنأريغ.لامللةلثممتقولاسفنيفاهئأامكاهتاذدح

تناكاذإالإاهتاذيفةميقاهلتسيلاهلئامياموتادنسلاوأةيقرولا

كلذاًذكؤم٠يفةميقهلامماههباشاموأةيندعمدوقنبةنومضم

جرعألانباويتيغلبلانيبفالخلااذهو.ةيهقفلاججحلانمةعومجمب

لاركفلاريثأتىلإساسألابعجرياهرودودوقنلاةميقلوح

فادعتسالاسجاهنمءةيمالسأللاةيبرغملاةفاقثللهبرستوثيدحلا

طوقسلانمةيراضحلامهتيتاذةيامحلةبراغملادنعةوقلانعثحبلانأل

يملعلايبرروألاركفلايفثحبلاىلإمهعفد‹يوروألالالتحالاتحت

اہتوقماظنابوروأاهيلعتماقأيتلاةيملعلاسسألاةفرعملءثيدحلا

نباويتيغلبلانيببدوقنلارصنعلوحفالخلانوكتمٹنمو.ةقيدعحلا

ةيمالسإلاةيراجتلاةيرظنلاقسنراطإيفهلوائتيتيغلبلاف:جرعألا

يتلاةيبوروألاةيراجتلاوةيدقتلالئاسودقنبماقمثنمو7

ةيكنبلاتادنسلاماظناّضوصخءةيمالسإلاةيراجتلاةيرظنلاماظنفلات

ةعفنلاباهتقالعثيحنمءةيدقنلاقاروألاوتانيمأتلاوتاكيشلاو

امأ.اهتيقرتوتالماعملاليهستيفلئاسواهنوكثيحنمالءررضلاو

نأبجيهدنعدوقنلافءدادعتسالاقسنراطإيفدقتلالوانتفجرعألانيا

وههدنعثيدحلايعانصلاجاتنإلافءاهمدختوجاتنالاةيلمعطشنت

عقاولانميأرلااذهىقتسادقوءكلذمدحتنأبجيدوقنلاو؛فدمهلا

ريستتناكثيحءىلوألاةيلاعلابرحلالبقابوروأهيلعتناكيذلا

.يلامسأرلايكيسالكلابهذملائدابمىلع

ركفلايفاًميدحاهرودودوقنلاةميقلوحيأرلااذهنكي

وطسرأونوطالفأنيبناكاهرودودوقنلاةميفلوحفالحاف«يوروألا

يفةيكيسالكلاةسردملاوةيراجتلاةسردملانيبو‹ميدقلاخيراتلايف

ةسردماواّضيأةيكيسالكلاةسردملانيبوءرصاعلاوثيدحلاخيراتلا

نيرشعلانرقلايفةثئيدحلا

ءاهناذدحيفةميقدوقنللنوكتنأاًميدقنوطالفأضفردقف

سائلاقافتاىلإعجرتاهتميقنأىلعاًرصمءطقفلامللةلثمماهربتعاو

۹۸٠٠0-۳:طوطغت?, ..ةراسخلانايب:يتيغلبلادحأ()
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ةيكيسالكلاةسردملاهتنبتيذلايأرلاوهو.ريغالابلماعتلاىلع

جرعألانباهبذخَأمثنموءانفرعامكرصاعملاخيراتلايفةيلامسأرلا

ةيلامسأرلانيتيرظنلانموءيمالسإلاهقفلانمتامولعمبهجزمامدعب

.ودېيامىلعفلسامكةيكارتشالاو

-5١١۱1)ةيراجتلاةسردملاوءميدقلاخيراتلايفوطسرأامأ

Ecole)ةيدحلاةسردملاوءثيدحلاخيراتلايف(ع٠ Marginaliste)?يف

يتلاوءاهرودودوقثلاةميقلوحاهعيمجمهؤارآقفتتف«نيرشعلانرقلا

:ةيلاتلارصانعلايفرصخلتت

۔تالدابلايفطيسولارودبموقتمثنموءلامللةلثعدوقنلا١

هذه:الثملاقيفةفلتخللاعلسلاميقسايقلاّضيأةادأدوقنلاو-۲

ةفورعملاةفيظولايهو.تارخدملاظفحلةادأاضيأدوقنلاو-۳

.!ميقلانزخم»ةفيظومسابمويلا

تلواحم۷٠نرقلاعلطميفةيراجتلاةسردملانإفكلذنمرثكأو

ءىرخألاةورثلارصانعودوقتلانيبةقالعلايفةيداصتقالاةلداعملابلق

٠طقفاهللثعسيلوءةورثلاوههدحوسيفنلاندعملاتربتعاامدئع

املق.ةورثلاةقيقحلوحاهدعبوأاهلبقدئاسلاموهفملاتبلقثيحب

زنيكدرانيامنوج)ةماعزبنيرشعلانرقلايفةئيدحلاةسردملاترهظ

(e1 - \AAY John Maynard Keynes?ةسردملانعدلوترايتك

نيبجزالواح:اهئدايمريوطتوديدجتلجأنمةيلامسأرلاةيكيسالكلا

ةيكارتشالاةيرظنلاضئاقتنمهدافتساامو؛نييكيسالكلاونييراجتلاءارآ

عموء«رولعتملايداصتقالاماظنلايفهرودويدقتلاماظتلالوحةيسكراملا

ماًمئاقداصتقالاءاملعنيباهتفيظوودوقتلاةميقلوحفالخلالظكلذ

اياضقلانمدوقتلاةيضقربتعتكلذبو.اًرمتسملازياموءنآلاىلإمسح

٢۲۵:و.اهدعبامو١١٠:يداصتتالاركفلاخیرات:اریقشبیبل.د:عجاري()

Geunard: Histoire des doctrines économiques ?.اهدعيامو

Passins. - 3 ed. Paris 1941.
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نموءنآلاىلإنوطالفأدهعذتمخيراتلايفمسحتميتلاةيداصتقالا

يحيسلاويمالسإلايداصتقالاركفلاقمعباهشقانيتلااياضقلا

‹يداصتقالاطيطختلاوريكفتلايفاّيوقاًرصنعتئاكو؛يدوهيلاو

.ثيدحلاوميدقلايفبرغلاوقرشلانيباهلوحراكفألاتلقتناو

جرعألانباعمهضراعتدنعطبضلابلثمياليتيغلبلانأريغ

امهريغوأةيدحلاوأةيراجتلاةيرظنلانماأاهتفيظوودوقنلاةميقلوح

راكفأبرثأتالوءةثيدحلاةيبوروألاةيداصتقالابهاذاتايرظننم

دعاوقلانماًمالطنادوقنلاةلكشمشقانامنإوءوطسرأوأنوطالفأ

ماظنلالوحاهحرطيتلاراكفألاوءطقفةيمالسإلاةيهقفلاراكفألاو

نماًمالطناقيمعمهفباهضرعءنيبوروألادنعديدجلايقرولايدقتلا

ضرعىلعيتيغلبلالمعثیحب:يمالسإلايداصتقالاماظنلائدابم

جرعألانباقلطناامئيبءةيمالسإةيؤربديدحجلايبوروألايدقنلاماظنلا

اًضوصخءةرصاعللاةيبوروألاةيداصتقالاسرادملاراكفأودعاوقنم

اھلجزمعمةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردملاوةيكارتشالاةسردملاراكفأ

قيقحتيفيداصتقالاساسألابهعانتقانألهقفلانمراكفأب

عيجشتجهنىلعريسيبهذمكيكيسالكلابهذلابهرثأتوءدادعتسالا

عينصتلاةعانصربتعيهلعج:لئاسولالكبهتمدخويعانصلاجاتنإلا

ةورشلاماظنلميظنتوعيجشترصنعدوقنلالعبجيوءدادعتسالالصأ

نباعاطتساهيجوتلااذهبو.ثيدحلايعانصلاجاتنإلاوهوءيقيقحلا

سمأيفبرغلملاربتعيناكيتلاىلوألاةرورضلانعربعينأجرعألا

ءةيبرغملاةمزأللمساحلايقيقحلالحلاةجيتنلاباهربتعيوءاهيلإةجاحلا

نمةيمالسإلاةيتاذلاةياحوءطوقسلانمصالخللىلوألاةليسولاو

هجوموهامردقبءايرثألاةبراغمللاًهجومناكهباطخلعلو).ءانلا

.؟(دالبلايفيسايسلارارقلاباحصأل

لاملليلاسرلافيظوتلا:ايناث

لشفلاةمزأنأةيامحلالبقامةلحرمىفبوغماءاملعىري

ماظتلانعيلختلاىلإعجرتبرغملاباصأيذلارايهالاوفعضلاو

اذهنألءةماعلالاومألليعامتجالاعيزوتلاةسايسيفيمالسإلا

خسفتيلاتلابودنعةمألاةديقعخسفتىلإیديلختلا
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ماعلالاملليدرفلاراكتحالانألء(ةيودحولا)ةيعامجلاةيجولويديألا

ماظنلائدابممده:اهروصلكبزازتبالاولالغتسالاتاسرامميشفتو

«ةيوئاشعلاوةيدرغفلاةينهذلاوءةيعاطقالاتاسرامملاهلحملحأو«يعامجا

ةسايسءايحإنأهريغوقالفلاروصتمثنمو.فنعلاقالخأوةنصرقلاو

لالاريخستلديدجيسابسهيجوتبناجىلإلاملليعامتجالاعيزوتلا

فررظلااهضرفتتحبصأيتلاءةديدحلاةيرورضلاتابلطتملاقيقحتيف

حرتقاكلذل.يقيقحلادادعتسالاقيقحتيفدجبمهاسينأهنكميحاحلاب

ددعتمغروءاهقفلادنعلاملليعامتجالاعيزوتللةمظنأةدع

:نیماظنيفاًمومعصخلتتاهنإفتاميسقتلاهذه

ماظنیةيجولويديألاوةيعامتجالافادهألاىلعسستياظن

ل

شصنللاًقبطةينامثلافانصأللىطعتنأبجيةاكزللةبسنلاب

-مهيولقةفلؤملاو-اهيلعنولماعلاو-نيكاسملاو-ءارقفلا)مهويتآرقلا

.(ليبسلانباوهللاليبسيفو-نومراغلاو-باقرلايفو

هرابقلامو‹؛حلصلالامو‹ءيفلاوزاکرلاوةمينغلاسامأ

:يليامكهميسقتوةماعلوهف:برحلالهأوةمذلالغأ

.«ليسلانباوىماتيلاونيكاسملاوءارقفلابهيفأدبيا

مهفيرش«مهریقنومهينغيقباميفسانلانيبىومث-

0۸«.مهعيضوو

ةرملا::نيثرمنوذخأيخلا...نيكاسماوءارقفلانمنوجاتحملاف۱

مماهیفنوکرتشیبةيئاثلاةرلاو«نيعمبيصناهيفمهلصصخيلوألا

ًالاعاًهيقنناکءيكلالايلقصلايميمتلاسنوينبهللادبعنبدمحمركبوبأوه()

ةنودملالئاسملاًماجاًباتكفلأقدجنلاباًفوصومداهجللاًمزالمناكوءلًراظن

ةيكزلارونلاةةرجشعجاري1هنسيفوت«رداونلانماهريغاهيلافاضاو

.۳۵/۱لیلخىلعباطحلاةمدقمءء١

5:كلماجات(۷)

.17:قباسلاردصملا()
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دكؤيةيلاماةدافتسالايفءاينغألاكارشإو.ةجاتحملاةقبطللريكأةدافتسا

ةجاحلادسببسىلعموقيالثيحبءيلالاعيزوتللةددعتملافادهألا

يعامجلاقحلاةركفىلعموقيهنكلوءلامللنيجاتحمريغءاينغألافءطقف

هابتاهققحييتلانماضتلاولقاكتلاةركفىلعةدايزءلالاتيبةدصرأيف

مثنموءاهيمنتوةعماحللاةديقعمدتيعامجلاقحلاةركفوءءارقفلا

كلذلالخنموءةيدرفلاوةيرئاشعلاوةيماسقنالاةعزتلالعيضقت

ةعزنلاسكعتتناكيتلاءةيعامجلاةيصوصللاوةنصرقلاىلعيضقت

نمةلحرمىلإةمألالقتنتكلذبو.ةيدوفلاوةيرئاشعلاةيماسقنالا

دادعتسالاماظنيفةديجةلحرميهو‹لماكتلاونواعتلاورارقتسالا

.روطتلااذههيطعييذلادعبلابسح

لكلبقةوقلاقيقحتوةيدادعتسالافادهألالعسسأتيماظنب

ماظنوهوةقباسلاةيجولويديألاةيعامتجالافادهألابئاجىلإ

ماظنلاىلعنوكينأبجيعيزوتلانأىرييذلانبالميسقتلا

:يلاتلا

ءاطعإوبرحلاةلآدادعتساوروغشلاوفواخملادسبادبي١

مثرطانقلاودجاسملاناينبولامعلاوةاضقللفءيشلضفنإف٢

.ءارقفلاىلعقرفي

هسبحوءاينغألاىلعهقيرفتنيبريغمامإلافءيشلضفنإف۳

٠".مالسإلابئاونل

دالبلاةيامحو(فواخملادسب)ديدهتلاداعبإودادعتسالابلطمنذإ

وبأيسلدنألايبلكلايزجنباهلادبعنبدمحمنبدمحأنبدمحمةمالعلاوه()

۔ةطانرغلهأنم? ةغللاولوصألاءاملعنمءهيقف١٤۷-۳)مساقلا

يفةيهقفلانيناوقلااهنمبتكةدعكرت.ىراصنلادضةيداهجةكرعميفىفتخا

/ە:يلكرزلا:هنععجاري.تامولعملاهذهعجرموهو.ةيكلالابهذمصيخلت

„۳e?

.١1:كللاجات()
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بلطموهو.يزجنبادنعيالاميسقتلاماظنيفلوأفدهوزغلانم

نيبمئادلايغيراتلاعارصلاةهجاولعضوءةيمالسإلاةعيرشلايفقيرع

امفقوتينأنكميالةعيرشلارظنيفعارصلااذهنأل؛رفكلاومالسإلا

رفكلاومالسإلانيبةوادعلاذإ«ضرألاهجوىلعاًدوجومرفكلاماد

رافلاوطقلاو«متغلاوبئذلانيبةوادعلاك(...)ةيعيبطوةيزيرغاا

داهجلانعنوملسملافقوتاذإ? يلالمسلالوقبسحمثنموةيزيرغ

ريصنتنعاوفقوتينلرافكلانإفءرايدلاهذهةملسأوءرفكلارايديف

تطقسامهموءثتّرُعَرْغُتلنإمورلا:ليقاماطلف»ةيمالسإلابوعشلا

ناکراطألااذهيفو"مايآبرقىلععقوتمكلذنإف«مالسإلاةكوش

لاعفوىلإلصوتلاةيفيكنوربدتيتقولكيفىراصتلا»

جزتهبزيلجتلاوءانتكلمعفارطأبسيسنرفلاوءهلوهبلزنلوينبصاسنجف»

فحالوويلاكنَعىّةدحاوةلمهلكرفكلاوءهلبحبانعم

مهفاومجميملنإسانجألاهذهنإوء١١11:ةرقبلاةروس]4متلمك

هيفريكفتلاوءهلوزنلبقهلدادعتسالانإف»هيلعو*هموجهلاةينىلع

٠"*ةيملعلاةمكحلابىمسملاوههحلصياميفو

ةعيرشلا.يفةيبلطمةيرورضةوقلاتناكتارابتعالاهذهلو

ماظنلاركسعبوجوذخؤي:لوقيذإءيئاجللاريبعتبسحةيمالسإلا

املکو":لوقيفهبقعكلذدكؤيو«مالسإلايفةوقلادوجوطارتشانم

٠”هكرتلاولعفلابجاو:هريغىلعمالسإلانيدرهظي

ديحولاهساسأفينحلانيدلانإ»:جرعألانباكلذكهدكأاموهو

ملسمناستإلکنإاثیحبقحاىلإةوعدلاوتاحوتفلاوبلغلابلط

:ةناعتسالاةيانع()

:لجوٌڙعلاقثیح١نآرقلالوأتيىنعملااذهيفوهو.قباسلامجرما()

نم۷:ةبألااتانإىامکان$3

.ةرقبلاةروس

ء٤۳:قباسلامجرما()

.1۹:قياسلاردصلما:)

.۳۷:قباسلاردصملا(۲)

.٦٥:ةرفكلاعمقم
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نأاهيلعنيعتيةيبرحةمأنمهنألءدادعتسامتأىلعنوكينأبيي

رحبتلاوءةيركسعلامولعلاناقتإوتالآلاعارتخاىلإممألاعيمجقبست

راخبلاوءاوهلامادختساوةسدنهلاكةيضايرلانونفلانماهمزلياميف

:لئاقنملجهلوقاذهلاندشريكلذريغولاقثئألارجوءابرهكلاو

فدعدبتوبهليكلطايرييووفنيمشاامهلاوديو

يوكنماوقفتاموومهمل1مهتوملتالنمنرحلمڪو

حضويو?.O:4بلكشاوهکفوهللا

ماظنلايفيزكرمبلطمةوقلاودادعتسالابلطمنأاذهلک

تاروطتلاریاسینأبجثیحب؛قلطمبلطموهو

.ةحيرصةيعوضومبهريغويئاجللاهدكأامكةددجتملاتاينقتلاو

تازيهجتلااهيفلعججيءةيناثةجرديزجنباميسقتعضيو

ةجاحدسعمةدحاوةجرديفةايحلااهيلعفقوتتيتلاةيمومعلا

لبققةيمومعلاعحلاصملاةينازيمدیدحتلعجلبءءارقفلا ةيؤريهوءءارقفلالبق

.(سنوینبا)ميسقتفادهأعمفلتفتةنيعمفادهأىلعموقت

ءاينغألاكارشإةجرديهءةثلاثةجرديزجنباميسقتعضيمث

نيبهدنعرايتخالاوءلبقتسملايفرهظتدقيتلاتايجاحللريفوتلاوأ

ءفادعتسالايفكلذاهققحييتلاةميقلاىلعموقيريفوتلاوأءاينغألا

اهلءالولاديدجتوةيمنتىلإجاتحتةعماجلاةديقعتناكاذإثيحب

يعماحلايعولاوروعشلاناكاذإسكعلاوءريفوتلالبقاهرابتعابيي

نأ#بجيهنأل«ةرورضحبصيريفوتلانإف:سوفتلايفاّيوقةمألاةديقعب

.”«رطاخمللطاتحيامكلالاتيبلطاتحي

ءاهقفلاعيمجقفتيف«سمخلاريغنممئانغلالاومألةبسنلابامأ

-مالسإلاروهظلالخيعرشلاماظتللةيسيسأتلاةسرامملاىلعاًدامتعا-

ملوآاوکراشءاوسلاتقلايفنيرضاحلاىلعةصاخمسقتاهئأىلع

ءةيفرشميقيهلبةيداماًميفتسيللاومألاهذهف.هيفاوكراشي

لجأنمةكرعمللهجوتيمللتاقلاذإ؛لتاقمللاكلمتسيلاهرابتعاب

۹٥٠.0:بورعلاناسللا()

.۲۷:ةناعتسالاةيانع(۲)
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هللمئانغلافمالسإلانععافدلالجأنماهيلإهجوتلبءلالا

نيرضاحلاىلعاهعيزوتةعيرشلاتروقانو.لافنألاةروسيفدروامك

فيلأتو؛مهفيرشتىلإ-هيلإفدمتاميف-فدجبتناكءلاتقلايف

ماظنيفةجردقلخوءرضحيملنمممهريغىلعمهليضفتوءمہولق

تاجردىلعأنميهوءمهريغىلعنيدهاجملازيتةيمالسالاةمألا

عمتجلايفةفلتخمتاجردعضودقمالسأإلانوكيكلذبو.مالسإلا

يفيرشبلادهجلااذهةميقودهجساسأىلعاهلكموقت؛يمالسإلا

.هيلعءاضقلاورفكلاريمدتوءةيمالسإلاةمألاماظنومالسإلاةمدخ

ىلعمئاقلايلضافتلايلالاميسقتلاماظنلةيامحلالبقبرغللاءاملعلاخدإو

ديدجتوةيداهجلاميقلاءايحإىلإفدمي:مالسأإلايفةيجولويديألاسسألا

فصميظتتوءداحتالائدابمةمدخنماهيفاءةمألايفةيويحلادئاقعلا

مثنمو.ةحيحصلاةيقيقحلاةيمالسإلاسسألاىلعيرغلاعمتجلملا

لقناهبنكمييتلالئاسولامهأنماًدحاويالاميسقتلاماظناوربتعا

يفةديفمةحلاصةيعضوىلإهيلعناكيذلاداسفلانميرغلاعمتجلا

-يمسرلايلالاميسقتلاماظنلةبسنلاباذه.دادعتسالا

لالايأ«فراعتمنوناقىلعذوخأملالالا»ميسقتماظنلةبستلابامأ

ءاهقفلاقفتادقف:فيظوتلاوةنوعملالاموهوقجاحلانوناقىلعذوخألا

ئراوطلاةهجاومواهلجأنمضرفيتلاتايجاحلادسلصصخيهنأىلع

.اهتاجاحفلتخودادعتسالائراوطلثمءهيلإتعديتلا

ريغوةاضقلاوءاملعلاودنجلاءارقفل»هنمءزجميسقتحيبأامك

ءءالؤهريغكلذنمذخايالوقيعرشوأةيناطلسةطخهلنممكلذ

."٢.اهلىدعتتاليهوةجاحللتحيبأةصخرهئأل

نأنكميالاذهيالاعيزوتلاماظننأ:هريغوقالفلادكأدقو

ميسقعلااذهبةفلكملاةطلسلاتعاطتسااذِإالإءديجلكشبهفادهأقي

ىلعبراقألاليضفتوءيرصنعحلازييمتلايفطوقسلاًأطخبنجتتنأ

هيثمثنمو.هبراثتتسالاوةمألالايصخشلاراكتحالاو«سانلا

تناكيتلاةروصلايفلثمتتيتلاةيلالاةلكشملانأىلإهريغوقالفلا

 

.١٠:كللاچات(۲۹)

£۸



 

تناكيتلاهجوألاوأعيظفلكشبعمتجملالالغتساوأبئارضلااهبىبمت

يفارثأاهرطخأوتالكشلملادقعأنمةلكشم:ةيمومعلالاومألااهيففرصت

يتلاداسفلابابسألكصخلتةلكشميهو‹هيلعءاضقلاوعمتجملابيرخت

ةيهقفةيعجرمبهتجحمعددقو.اغمعمتجماوةطلسلاابتبيصأدقتئاك

يف)ينوهرلادمحمونودلخنباوةفرعنباوءيزجنباوسنوينباكةماه

.ریثکمهریغويلوستلاو(ریشبنبانعهتیشاح

حش

نماهلكةمألاديفتستنأةيوبنلاةنسلانمنأىريوهفاًمومعو

ءهتيمهأوةمألاماظنباًّيعواهيفسرغتةدافتسالاهذهنأللءماعلالالا

ةيماحةوقماظنةياهنلايفحبصيماظنيعولااذهنملكشتيمثنمو

.دادعتسالاتاجردمهأنمهدنعااذهو.(ةدحولا)ةمألاماظنلومالسإلل

يعولانمجورخلاومالاماظنبيعولاقلخةركفنإ

ماعلاعافتنالارصنعقيرطنعءايلعلاةدحولاماظنبيعولاىلإيوئفلاو

يفلمأتلالالخنممهفتاهنكلودنعةقوطنمريغةركفلالاتيبنم

ةديدجةركفيهوكلذنمىخوتتيتلافادهألاوءيلاملاميسقتلاجمانرب

.مالسإلايفيلالاميسقتلاقسنليديلقتلاماظنلالالخنمفشتكت

.ةديدجةمهمتافاشتكاىلإلصنميدقلايفلمأتلاقيرطنعاذكهو

دلوتيامو؛ماعلالالانميدرفلاعافتنالاوةعفنلارصنعنأامك

يعولاقل(ماعلاعافتنالارابتعاب)ةدحولاوةعامجلاماظنةركفنمهع

ماقالطناءةيبهذمةديقعاذهةدحولاماظنحصيمثنمر:يعامجلا

تاعزتلاةحلاعمنمنكمياًبجهنماهيجوتيطعي:ماعلاعافتنالارصنع

ةديقعةيلكلاىلإةيدرفلابلاقتنالايأءةمألاةديقعيفاهجامدإوةيدرفلا

ىلإةيئادبلاةيرئاشعلاوةيدرفلانمملسلابلاقتنالايلاتلابو.ًالمعو

ةيثبعلانموىلإىلإطاطحنالانملاقتناوهو..ةيعامجللا

اهيفعجارتدقيرغلاملسلاناكيتلاميقلايهوءةيلاسرلا

.ةيئأدبلاتاجردلفسأىلإلزنوءاريطخ

براجتلايفةيلاملاةكرحلارود

ةيلالاةكرحلاماظنةيمهأىلعموقيدادعتسالانأهريغوقالفلاربتعي

£۹



 

يذلاهباتكنمضرشعنماثلانرقلايفم۱۸۱۷-۱۷۳۹:رومين

سنجلتاموكمحلاعفنأليصاسألاروتسالاوأةيطارقوبزبفلا»:هامس

م۱۷۹۳۔١۱۷۲:رییفیراليدييسرام»:رکفلاكلذكو

ةةيسايسلاتاعمتجملليساسألاويعيبطلاماظنلا#:هباتكفلأىذلا

.ةيلاعورولاروامهتملکمهلتساثيح

رمتؤميفلوألايوررألايلودلاماظنلاءاشنإمتاذهنماًمالطناو

يفابوروأابرَتتناكيتلالّوحتلافورظلاًرظنو.١۱۸۱ةنسانبيث

نيتسوثالثدعبالإروكذملاانييفرمؤمدقعددجتيملرشععساتلانرقلا

لوألانيلربرمتؤميفةيرامعتسالاةيبوروألالودلاتعمتجاامدنعءةنس

لمعتتلظاهنأريغ١۸۸١٠ةنسيناثلانيلربرغؤميفمثء۱۸۷۸ةنس

ةيكرتلاةيضقلالوحسيرابرمتؤميفكلذرهظامك«يلودلاماظنلاقفو

ءكلذك١۸۵٠ةتسايناطيربوبرغلانيبةماعلاةيقافتالاوء۱۸۵1:ةنس

وأ١۱۸۸ةنسديردمرمثؤموأ۱۸۱۳ةنسًالثمةيوستيفوأ

ةياهنعميلودلاماظنلاروطتمث.اذكهو٦ةنستاريزخلارۇم

ةيلاعلابرحلاةياهثعماذكوةبصعروهظولوألاةيلاعلابرحلا

ماظتلا»روهظمث+ةيبطقلا»ماظنو.ممألاةكيهروهظوةيناثلا

اذكهو.م١۹۹٠علطميفيتايفوسلاداحتالارايهارثإاديدحجلايلاعلا

ءايلعلاةنميهلاويسايسلاوزغلاتاينقتمهأهروطتويلودلاماظنلالئمي

.اهمعدوةييتاللاةراضحلاةيلاعةنايصوءاقبلاأدبمنماًنالطنا

:ىلإةراشإلابيفتكتفيندملاوزغلاتاينقتلامأب

لمعملاروطتماظنىلعموقييذلايراجتلاوزغلاتاينقت-

ءةيبيرجتلاةيملعلاةينبلاماظنروطتىلعيلاتلابوءافيكوامكيعانصلا

ةينقتماظنىلعموقبامكءةيجاتنإلاةيلمعلايفعتاصملاولماعماةردقو

- Dupont de Nemours La Physocrarie ou la constitution essentielle (۳T)

du gouvernement le plus avantogeux au genre humain.

.۱۳۷:.ریقشبيبا:عجاري

-Mercier de la (4)

L'ordre naturel et essentel des sociérés politiques.
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يدرفلاىوتسملاىلعةيلالاةكرحلاماظتف؛ةكرحلاهذههيجوتةعيبطو

ققحييذلاوهقزرلاو.بسكلامثقزرلا:نيعونىلإلالامسقي

وهفبسكلاامأ.ةديفمةرودراطإيفةرشابملاةيقيقحلاعفانملاناستإلل

ىلإلوؤياطايتحالكشيامنإوءناسنإلاهتمديفتسياليذلادماجلالاما

امدعبالإءةياهتلايفيقيقحرودهلسيلطايتحاوهفمثنمو.هريغ

.اًيلمعهنمديفتسينمىلإلوؤي

ةيؤرسسؤينأقالفلالواحيقيداصتقالاةدعاقلاهذهنماًنالطتا

كلاومألايهةديفملاةيمومعلالاومألانأربتعيفءةيمومعلالاومأللةيجهتم

ملمالسلاهيلعلوسرلانأبكلذىلعجتحيوءمعفانمللةققحملاةكرحتلا

ةبولطملاحلاصملايفهفظويولالالْغشيناكلب؛طقلامتیبهلنکی

يتلاةجيتنلاىلإكلذنمصلخيفنامثتسابةديدجحلاصمسيسأتو

ءعفانمنمةمألاىلعدوعياميفهفيظوتىلإوعدتوءلالاميكرتضفرت

ديدجتلاوتاراكتبالاساسأوهفمثنمو٠عقانملاراكتباساسألامانأل

:.ومتسملا

ةملظنأبسح]اهلكةمألايفثبيمالسإلاردصيفلاماناكدقل

ةكرحلاطيشنتىلإيدؤيناكثبلااذهنألاهضرعيتلاميسقتلا

هذهو»ةامحواذوتجاهلكةمألاتناكاذلءةلئاهةوقيطعيف

نماهلكةمألاديفتستنأةيوبتلاةنسلانمثيحب.""رشبلاديسةريس

نكميكلذبوءمالسإللةيامحوةوقماظنلكشتاهلكحبصتوءلالا

ترشتنااملكو.هتقيقحىلعةمألاماظنبلمعلاققحتنأةيلالاةكرحلل

الإتايوتسملاعيجتلمشوءسانلالكربعتلقتتاوءةيلالاةرودلا

.عمتجلاتايوتسمعيتلمشوءةوقلاترشتناو

يفةريسلاهذهىلعاوراصكولانماًريثك»نأقالفلادكؤيو

تاطلسلالشفنأريغ.مورلاكولمومالسإلاكولمنملاومألا

ءلوألاردصلايفناكامكاًيجهنماًقيظوتلالافيظوتيفةيمالسإلا

عجريو.مهريغحاجنونيملسملاطوقسببسوهكلذيفمورلاحاجنو

:كللاجات
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:نيببسىلإهرظنيفلشفلااذه

لاومأىلعيهادبتسالايدرفلاماظنلاطلستوه:لوألا

ماعلااههيجوتفقوأوءاهتكرحدمجوءهسفنلاهركتحاْذِإ«نيملسلا

.ديفملايفيظولااهماظندسفأو

نيحيف.اًدسافوايساًهيجوتةجاحلادنعاهضعبهيجوت:يناثلاو

:نيريبكنيفدهقيقحتوحنخيراتلاربعيلاملاهيجوتلاماظنمورلاروط

.لاجرلانمةعونتملارطألاسيسأت-

سضشفرعمءرارمتساباهنمةدافتسالاوةيملعلاتاربخلاةيمنت-

.اهيفريوطتلاوفشكلاًادبممازتلاو«تاربخلاهذهبفقوتلا

كلهأاممظعمو»#-:لوقيفسلدنألاةبرجتبكلذلقالفلالثميو

ريبدتءوس]اهروابجتتناكيتلامورلااهيلعطلسوءسلدنألادالب

نمةيزحلانوذْخأياوناكلبءلاومأتويبمورللنىكتملف:[لالا

نجحتاننيطالسثناكوءلاجرلاابنوعنصيو(...)سلدنألانيطالس

تويبنيملسمللوءلاجرتويبمورللتناكفءلاجرلاعيضتولاومألا

نمناکوءانیلعاورهظوانورهقةليحلاهذهبف:جارسلايفلاق۔لاومأ

لاجرتويبنأكشالفء(...)لاثمألاهببرضتبهذلااذهبهذي

نمريخ

نأىريفىلإيضاملانمةقيقحلاهذقالفلالقتنيو

ةيساسألاهجوألايفةيديلقتةقيرطبهفرصوهطقفسيللالافيظوت

ققحتيتلاهجوألايففرصينأوهنكلوءةقيتعلاةوقلاقلخوءدنجلل

نأبجيلاملليقيقحلافيظوتلاف:مورلاىلعةقوفتملاولبءةئفاكملاةوقللا

يذلاثحبلابروطتلاو«يركسعلالاجملايفةينقتلاةربخلاقيقحتىلإهجتي

لعفىلعبرغملاةردقيفكشيهنأريغ.رارمتسابلضفألاةوقلاجتني

:هلوقبسحةقيتعلاةيئادبلاتاءارجإلاىلعدمتعتهتسايسنأل؛كلذ

رومأبةلهاجلاجرلانكلوءلاجرولامهلنوكينمكولملانمو»

لاجرلاعامتجاوهللاجرالولامهلنمبةقحلميه؛هنوتفوبپرحلا

.٤٦:قياسلاعجرملا()
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ًالاثمكلذلطقتليو."«فيضتسمناوخىلعفايضألاعامتجاكهيلع

ناكيذلارصمكولمدحأنعهيفثدعتءجارسلانمهسبتقاخيراتنم

نمرطخابرعشيامدنعالإلاجرلانيوكتبمتهالوءلالاعمجبمته

امنإوءنيوکتوأةربخةيأمهدنعدبيالنكلومهعمجيف‹ماشلاةهج

يفنولشفيمثنمو.ةطيسبلاةيئادبلاةينهذلامهيلعبلغتصاخشأمه

ءطوقسلاوهكلملاكلذريصمنوكيفءةوقلاققحتتاينقتبیترت

مهميقيًالاجرنألاهئادعأدييفةمينغهطوقسوههلامريصمنوكيو

سيلءنوقفلمةمذرشوءنوعمتحمفايضأ:هتجاحدنعمهعمجيوهتقول

هذهنمةسراممالوعافدمهدنعالوءیئغمهيف

:ةيلاتلاتاظحالملالجسننأنكميقئاقحلا

يركفلاقفألاقيض:قئاقحلاهذهضرعنمحوضوبیلجتي۔١

يمالسإلاملاعلايف(ةيسايسلاةمظنألاو)ةيسايسلاةسسؤملادنعيسايسلاو

عمتجملالشفوفعضنمرصنعكلذبددحتيوخيراتلاربع

حلاصمايفهفرصوءلامللةمظئألاهذهراكتحانألءةيمالسإلاةلودلاو

قفوتتدحيأىلإصخشيتاذللاوتاوهشلاوةيصخشلا

هذهدنعةيمالسإلاةّمأللايلعلاحلاصملاوئدابلاىلعتاذللاوتاوهشلا

«ةريطخةنادإكولمللءاملعلاةنادإكلذكةظحالملاهذه:نيبتوءةمظنألا

.يمالسإلاماعلاهفرعيذلاطوقسلاولشفلاةيلوؤسممهليمحتو

يفةيئادبلاةينهذلابلغتنأقئاقحلاهذهنمحضتيامك۲

لئاسوللاّساسأعجرتءيمالسإلاماعلايفكولادنعةيسايسلاةسرامللا

ةبلغلاورهقلاوفنعلايهوءةطلسللكولملاءالؤهاهبلصويتلا

دادبتسالارصتعبثاجىلإءةيئادبئدابمولئاسواهلكوءةيبصعلاو

يألوصوقوعيفيجايسوهوءاهيلعدهاشواهتصالخوهيذلا

جهتلايفةدشارلاةسرامملاقوعيو؛ماظنلاىلإديغفمركفوأيأر

نوداّمئاقيئادبلاماظتلليلكيهلايوينبلابيكرتلالظيفءيسايسلا

يئادبلايقالخألاويسايسلاويركفلاينهذلابيكرتلاهبحاصيوءلوحت

.15:قباسلاعجرملا()
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ةسراممىلعموقتبيكرتلااذهلةيسايسلاةسرامملالعجيامم«فينعلا

حبصيوءابلاغابةطيحملاةيدرفلاتاذلملاوةطلسلاةوهشةمدخو

امكءةيسايسلاةسرامملايفأدبمةيصخشلاتاوهشلاهذهةمدخلالاعمج

نألءطقفةيئادبةقيرطبمتيرطخابروعشلادنعلاجرلاعمجحبصي

ةيسايسلاةفاقثلايفةديحولاةبرجتلاوءةفورعملاةركفلايهةيئادبلاةسرامملا

ةيملعراكفأتددرتاماذِإىتح-اهيلعماقواهتمقلطناهرابتعاب-ماظنلل

يعولاىلإلصتالاهنإف«مهريغوءاملعنمةيشاحلادارفأضعبدنعةيقار

ةنرلكشيفعمسلابرمتامنإو«نيربجتملاونيربكتملاةطلسلايوذلليلقعلا

كلذبو-اهنمرخسيدقو-اًدبأيقطنملاعمسلاىلإقرطتتالوءةيظعو

ةينهذلاوةيركفلاسسألانألةدئاسلاةسرامملايهةيئادبلاةسرامملالظت

سسألانماهريغوداديتسالاوفنعلانمهزرفتامو«ةيئادبلاةيفاقثلاو

ريغتتنأاهنكميالوءةمئاقةسرامملظتةيئادبلاةسايسلااهيلعموقتيتلا

نماغناملجسنكلذبو.اهيلعتماقيتلاةيئدبملادعاوقلاريغتبالإ

نومضمبسح؛تادعتسالاماظنهجويفموقتتناكيتلاعئاولابعصأ

الإضوهنلانكميالوبابسأرطخأنموهوءقالفلامالك

.دادعتسالليرظنلاليلحتلايفمهدنعتباغيتلاةقيقحلايهو

مهحيرستمث؛«برحلافورظدنعلاجرلاعمجةقيقحدكؤت۳

ةماعلاةايحلايفاهسيركتوءةيئادبلاةسرامملاىلعدومحجلا:كلذدعب

اهابٿوروطتموئشانيراضحجمانرببايغوءةيسايسلاةينهذلادوجو

ةقيضدودحيفةيسايسلاةفرعملاقالغناوءملاعلايفةيغيراتلاةكرحلل

تأشنمثنموءيلاعلاطيحلابابعتالوءاًّنايحأتاذلازواجتتالاًدج

پبراجتلاباستكاوةريخلارصنعلامهإوءرطألابظافتحالانعةلفغلا

يفءاهدحوةيئادبلاةسرامملاىلعدومحجلاوةسراملالوطبةيلمعلا

ةيبرحلاهمولعوهتاسراممروطييراضحلامصخلاهيفناكيذلاتقولا

ةلهجلانييئادبلالاجرلاعمجناك«يوروألاديدهتلالحاملفءهدادعتساو

نعةرابعيأء۲...یئغمهيفسيلنوقفلمةمذرش»عجنعةرابع

حرطياذكهو.قالفلاريبعتبسح«بورحلابملعمهدنعسيلحابشأ

٥1٦0:قباسلاعجرملا
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رطخأنمةيضقك(بورحلاملعروطتهيلعماقيذلا)ةربخلارصنعقالفلا

.نيعميسايسجمنوءةنيعمةيئادبةينهذةجيتنبرغملااهدقفيتلااياضقلا

نمةميقو«بوعشلاروطتسسأنمساسأكةربخلامكارتحرطيمثنمو

‹اهعيمجتوءتاربخلاةنايصيبنيهدنعف.ةوقلاماظناهنمفلأتييتلاميقلا

كلذنأل(راكتبالا)ديدجلاوحنيأ.لضفألاوحاهبلاقتنالاواهتساردو

.ةماهةيجهنمةظحالميهو.دادعتسالالوصأنم

يسايسلاءالولايفيلاملالذبلا

ىلعموقيءدادعتسالايفيالارودللرخآاًروطتيئاجللاحرطي

نعاهنيسحتوةفاثكباهعيسوتوةيسايسلاوةيعامتجالاتاقالعلاةمدخ

-دوجلاو-ءاخسلا:ميقيفصخشتييذلايللالذبلاماظنقيرط

نمتتاك(ةيجولويديإلا)ةيمالسإلاميقلاهذهنأىريثيح

يفةيسايسلاوةيراضحلاوةيجولويديالاتاقالعلاسيسأتيفلئاسولامه

ةمظتأسيسأتيفحضاوروداهلناكثيحبلوألايمالسإلاعمتجملا

نمةقثومةلثمأمدقيو.عمتجملايفاُدجةيقارلاةرضحتلاتاقالعلانم

يذلارودلاىلعيمالسإلاخيراتلاوةفيرشلاةيوبنلاميركلانآرقلا

تاقالعلاةمظنأعيسوتوءاشنإيفةيمالسإلاةيلالاميقلاهذههبتماق

ايلعلاةطلسلاوعمتجلانيو«ةهجنمملسملارصائعنیبةيوقلا

ىلعلمعينأيغبنيلذبلاماظننأىريمثنموءىرخأةهجنم

٠ںییوتسم

.صاخلايبعشلالفسألاىوتسملاىلعلذبلاماظن

.ماعلايمسرلاىلعألاىوتسملاىلعلذبلاماظن

يئاجللاحرتقيصاخلايبعشلالفسألالذبلاماظنلةبسنلاب

آدبمسسأتياهيلعنألءلذبلايفةيمالسإلاميقلاطيشتتوءايحإةرورض

خيسرتوهبحوءةدحولاةديقعو‹ناسحإلاوةوخألاو:لفاكتلا

رودنعةيمالسإلاةركفلابعبشتلانماقالطنا.سوفتلايفةماعلاةعفتملا

لالغتسالديءةيمالسإلاتاقالعلاومالسإلاةمدخيفهتيمهأولاما

.مهتورُتراکتحاوسائلا

يعوىلعهلعجيءلذبلاميقبلمعللملسملاناسنإلاهیجوتنأامك
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ىوتسمىلعةلآلاهذههققحتامو؛مالسإلاةمدخيفةيلالاةلآلارودب

لالادوجوةقيقحكلذبكرديفءةكرحلاونماضتلاولفاكتلاوتاقالعلا

اذإوءةفيظولابءرودلابةميقلبءتاذلابةميقسيلوءةمدخللةلآك

ىلإىهتناابنمآوءلالاةميقلوحةقيقحلاهذهملسملادنعتددحت

Ke?ةبسننمعفريىتحهجوألاهذهريثكتوءةيقيقحلااههجوأيف

۹ داهجلايفلذبيامدنعلامللنوكتةميقىلغأنأهدنعرهظيوءاهتميق

ليبسيفةباحصلالذبنعجذامنيئاجللامدقدقو.هتایوتسملکب

يفقلخيمالسإلالدذبلامیقماظنبلمعلانأكلذنمجتنتساوءداهجلا

ةيمهأبعانتقالاىلإهبيهتنتءءذهلذبلاميقتاجردبعولاناسنإلا

لذةديقعلةيرورضقتةجيتنوهوءاضيأهللاليبسيفسفنلالذب

جئاتتلانمهذهوءسفنلالذبىلإملسلابلامالذبيهتنيثيحبءلالا

.مالسإلايفلذبللةماهلا

ءءاخسلا:يهةڻالثرییاعميفصاخلالذبلاماظنيئاجللاددحم

ءمركلاودوجلا:-دملاب-ءاخسلانأملعا#:لوقيفراثيإلاودوجلاو

:تاغلثالثهلعفيفو

.الع:بابنم؛یخس۔

.بعت:بابنم؛يخسو

.يخسوهف؛برق:باپنمءةواخسوخسو

امىلإلصويتإوءةجاحلادنعهيلإجاتحياملذب:ءاخسلاو

.ةقاطلاردقبهقحتسي

؛فرسلادحلإجرخدقفءدوجولملالذڏب:دوجلا:لاقنمو

مَعافرملاوقع8ج:ىلاعتلاق«نامومذملخبلاوفرسلاو

لَو:ىلاعتلاق[۷:ترفسوقوکےکاکاین

12لوهلشنيلأهاایایهكأا
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ثيداحأبكلذىلعدهشتسيءاًّقلطمتاجاحلادسنذإءاخسلاف

معدىلإريقفلاةقافدسنمعوتتتتاجاحلاهذهنأحضوتءةددعتم

نوكيكلذبوءنيملسملانيبةفلتخملاتاقالعلاماظننيتروءداهجلل

يعولاةيمنتوهدحاوىنعميفهلكيقتليءعونتموعساوموهفمءاخسلل

.هتمدخوملسلاناسنإلايفيجولويديالا

يفءاخسلللوألاجذومتلاضرعتسيةقيقحلاهذهنماقالطناو

یخسأوءةلسرللاحيرلانمدوجأناکذإليللالوسر:وهھومالسإلا

تاضمرةبسانملثمةنيعمتابسانميفاًضوصخواذإرحبلانم

ناكوءهلمحعاطتسيالالاموءنيليجنيبامتعمالسلاهيلعىطعأدفا

الإهللاهاتآاممذخأيالناكوء(...)مهردالوراثیدهدنعتیبیال

رٹویفهماعتوقىلإدوعیمثالإايشلأسيالوللاليبسيف

لبقجاتحاامہریتحءالئاسهيلعدرونمناکوءةجاحلالهأهتم

ىلعأأَيهللالوسرصخشاذكه."“.ءيشهتايملنإماعلاءاضقنا

دنعاهعاونأبلذبلاميقضرعتساف٠"ةباحصلادهعىلعمالسإلا

زهجيذلاءتامثعدنعلذبلامیقجفومناهنمءنيروهشلاةباحصلا

نيسوةئامعستو«رانیدفلأ:تغلبفیراصمہكوبتبةرسعلاشیج

يدونمةموررثبهئارشبناجلاءاّسرفنيسونيفلأوالج

امعومجمغلبىتحملسأنأذنمةعمجلكةبقرهقتعو:نيملسملل

ماظنسيسيفكلذبمهاسف.قرةئامعبرأونيفلأ:هررح

يذلانييئاسرلادلععسووءمالسإلايفةيراضحلاةيجوليديالاتاقالعلا

كلذناكفءاهرشنراهنععافدللاودصتوءةيمالسإلاميقلاباوعبشت

.مالسإلايفةوقلاةيمنترصانعنماًرصنع
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:لاقفثالثيفيجوليديالاءاخسلابتارميئاجللاددحمث

.ءاخسبحاصوهفضعبلاكسمأو٤ضعبلایطعأنمف

.دوجبحاصوهٺیطعأنمو

وهفررضلاةاساقميفوهيقبوءرضاحلابهريغرثآنمو-

.راثیإبحاص

لئاسلاپةفأرلاوءلاؤسلالبقفورعملابعربتلا:وهفمركلاامأ

٠عم

ناپاهيفحرصيةصالخىلإءاخسلارصانعديدحتنميهتنيمث

مسقمثنمو‹يلاملاءاخسلاعونىوساهلكلثمتالهذهءاخسلارصاتع

:هریبعتاپسحوأ.سفنلابءاخسوءلالاب:نيعونىلإءاخسلا

يفءاخسوءايندلايف

كرتهتمالعوءءاطعلاولذبلا»يفددحتيفلاملابءاخسلاامأ

.«ناوخإلادهاعتوءلالامجضخبو«راخدالا

يفاهفلتتفءكتجهمبىخستنأ»وهفسفتلابءاخسلاامأو

٠“داهايفينعي.هللايفكمدقيرتو«ىلاعتهللاليبس

هعمجنلءهعمجضغيوناخدالاكرتىلعموقييللاءاخسلاف

عمجبملسلاماقهلجأنميذلاءيساسالافدهلالتقيهتاذلهراخداو

وه‹مهدهعتوناوخإإللهلذبوهملسللادنعلاملاعجفدهذِإءلالا

نموأءفدهلاوهاذه.اهعيسوتوةوخألاتاقالعسيسأتيفهلامعتسا

لاماعمجةركفلامامتداضمًادبموهوءملسملادنعلالاعمجفادهأمهأ

ىلإجاتحتةيضقهذهوءهبعمتجملالالغتساونييلامسأرلادنعهراخداو

.قمعأشاقن

ناستإللنكميالوءءاخسللىلعألاعوتلاوهفسفنلابءاخسلاامأ

ءلالابءاخسلاوهوءءاخسلانملوألاعونلابرماذإالإهغلبينأ
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عضيوءاهمدخيوسفنلايفداهجلاةديقعسسؤيلاملابءاخسلانأرابتعاب

رابتعابءاهلهدهجلكصصخيثيحبءةيوعدلاةكرحلازكرميفهبحاص

دهاعتو»ةيمالسإلاةوعدلاراطإيفهلذباذإفءناسنإلادهجةصالخلاملا

ةديقعلاةمقاهرابتعاب«سفنلابداهجلاةديقعهدنعتسسأت««ناوخإلا

املسمكلذبحبصيفءضرأإلايفاهقيقحتىلإمالسإلافدييتلا

وهاذه.لطابلاةبراحوقحلارشن:وهوطبضلابهرودفرعيءايلاسر

.صاخلالذبلاماظنلوحيئاجللاباطخهيلعرودييذلانومضملا

دوجلاوءاضسلاريياعمىلعموقيفماعلالذبلاماظنامأب

ءىلعألاىوتسملاةعيبطبسحبريياعماهنكلوءاّضيأراثيإلاومركلاو

ةيقالخأريياعمتسيليهفمثنموءهنعردصتيذلايوطلسلاىوتسملا

لبءةيعمتجمةيراضحوةيجوليدياتاقالعسيسأتلرخستءةيناسحإوأ

دقةضماغةيفلخنماًقالطناءةيسايسلاةعانصلاويسايسلاءالولاةعانصل

نوكتدقوءةمأللايلعلاحلاصملاةمدخاهنمفدهلاناكاذإةئسحنوكت

باحصأنمنييلوصوءانبزةقزتومةعانصاهنمفدهلاناكاذإةئيس

.ةمألللايلعلاباسحىلعةيصخشلاةيعفتلاضارغألا

نعةمأللايلعلاحلاصلاةمدخكلذبدصقييئاجللانأرهظيو

ةيعامتجالاتاوقلاورئاشعلاءامعزءالوةعانصللالافيظوتقيرط

يفةيساسأةرورضءالولااذهنألءكلذهباشاموةيملعلاوةيبهذلاو

ةنميهلاققحتةلئاهةوقلاملاماداموءماظنلالوحةفلتخملاتاوقلاعيمجت

ةلآلاهذهىلإسانلاجوحأماظنلاف:بلصلكبعصلكىلع

.دادعتسالانمكلذوءدالبلايفتاوقلافلتءالوبسكلةيلاملا

فطعىلإمهرقفأ:دوجلاوءاخسلاىلإسائلاجوحأو»:يئاجللالوقي

بولقلاعامتجاىلإسائلارقفأو.هيلإهوجولافرصوهيلعبولقلا

ونعتةلصفلاهذهذإ.تايالولاوططخلالهأوقالولاوءارمألا:مهيلع

اہقرتستوءةربابحجلااهلعضغختوءباقرلااهللذتوءهوجولااهل

ءءاتثلاابنسعيوءءايلوألااهبرثكتسيوءءادعألااهبلامتستوءرارحألا

“°"«ءابرغلامهتريشعريغيفاهبدوستوىادعبلاوءابرغلاابكلميو
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يفةطلسىۍوفألثمينيدلانأعمو؛ءةقراخةوقنذإلالاف

:سانلاضعبدنعةطلسلاهذهقارتخاهنكميلالانإف«سوفنلا

نممك:اولاقدقفءنيدلااهلجألسانلاضعبكرتيةلصخبكيهانو»

ايندلانملیلقضرعءءاغتبامالسإلانيدمزتلاو«هنيدكرترفاک

نمريسيلاباًنانتفارفكلاضرأيقهدادتراعمسملسمنممكو

1دكؤيءكلذىلعةيخيراتةلثمأيئاجللابرضيوضوعلا

ةيلاملاةوقلاهذهلالغتساةيمهأىلإهنماًهيبنتءلاملااهبزيمتييتلاةطلسلا

نإ.ككفتلاعمتجملاديحوتوةملكلاعمجوءيسايسلاءالولاةعانصيف

ء(ةيلالاةسايسلاب)ةيلاملاةوقلابهيلعءاضقلانكميككفتلاوضقانتلاءاغلا

هلخدأكلذلوءابيجعاحالسهئملعجيو؛ءةبيرغةوقلاملليطعيوهف

.دادعتسالاةيلاكشإرصاتعنملاعفرصنعك

ماظنيفقبسامكءايقالخأسيلماعلالذبلاماظنيفءاخسلانإ

ىلعءاخسوهسيلفمثنمو؛يسايسوهلبء«صاخلالذيلا

؛نيضراعملاوءايوقألاةلامتسالءاخسهتكلو؛نيجاتحملاوءافعضلا

يسايسلاءاخسلاهنكلوءقالخألابهلةقالعالانهرائيإلاوءاخسلاف

.(ةيلاملاةسايسلا)

لالاعمجف«برغملاةيعضولابتوءةقيقحلاهذهنماًنالطناو

يفءالولاةعانصلةليسولادابنکمیاللامنودہنالحبصي

سوءاهيلعةرطيسلاهعمبعضيلکشبتملوءتاوقلاهيفتددعتدلي

اغېتءالولاةعانصف.ةددعتملاتاوقلاكلتلةرهاقلاةوقلاوهلالاناكمٹ

لاناعمجناكمثنمو.ساسألابلالالذبىلعموقتةيعضولاهذهل

يف? يئاجللالوقبسح-بجيلبارشزوجيءةثراطبئارضضرفب

.يسايسلاءالولاةعانصلةيعضولاهذهلثم

ةصاللخ

دادعتسالاماظنيفةدقعمةيلاكشإيالاءالولاوءلالاةطلسنإ

ةيقالخألاميقلاساسأىلعصاخلالذبلاماظننأل:يئاجللارظنبسح
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ىلعفحزلايفةيسامولبيدلاوةيلالاوةيرادإلاوةيوينبلااهتيلاعفوةكرشلا

ةيلاعلاقاوذألارييغتنفوءةيعانصلامئاضبلاباهقارغإوةيلاعلاقاوسألا

نمنيتلتلابموقينذِإاهلمعفءةينيتاللاةفاقثلائدابمعمقفتيلكشب

.ةيراجتلاوةيعانصلاةيلمعلاقلطنم

ىلإضورقلاوكنبلاتاينقتنمامالطنايلالاوزغلاتاينقتمث-

يتلاةيلالاةسايسلابتاجىلإءةصروبلاوفرصلاوةلمعلاماظنتاينقت

نرقلااذهوأيضاملانرقلايفةيبرحلاتامارغلاةيلمعاهيفلخدتتناك

.كلذريغو

يفاقثلاويوغللاوزغلاقيرطنعءةيفاقثلاةسايسلاتاينقتمث-

ءةينيتاللاةيبوروألانيئاوقلابةيموقلاةينوناقلاةمظنألارييغتوءيركفلاو

.اهریغوةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاتايوتسملاعییلعو

ساسأىلعروطتةوقلاتاينقتوءةوقلاموهفمنأنّيبتياذكهو

امتاينقتوةوقلاميهافمزرفأيذلاوهرزغلاوعارصلاف.وزفلاوعارصلا

ةلاسرةمدخنماًساسأقلطنارامعتسالاووزغلاوعارصلاوءاهروطتو

ةركفلايهثيدحلارصعلاعلطمماهتیادبيفتناكءةيراضح

جوزملايداصتقالاءابتالاراتسبفّلغتتتذخأنمزلاعموءةيبيلصلا

بعوتستتحبصآةلاسركةيلاربللاةركفلاترهظیتحءةيبيلصلاةركفلاب

مثءةيداصتقالاةيدالاوةينيدلااهتروصيفةينيتاللاةراضحلانومضم

ةلماشلاةيراضحلاابتروصيفةيلاربللاةيرظنلامعدتلءاقبلاةركفترهظ

ةركفلاماظنلخادتدلوتءاقبلاةيرظنف«يرشبلاسنااهيلإفيضتو

نيبوسنجكيبوروألاناسنإلانيبطبرتوأجزمتلءةيلاربللا(ةديقعلاو)

ءةياهنلايفةيبيلصلاةركفلااهيفاامبةينيتاللاةراضحلاوءيلاربللاماظنلا

ةيلاربللاةرطيسنعاًعافديبوروألاسئجلاةرطيسنععافدلالعبتو

نععافدلالعيجتوءهسفنتقولايفةينيتاللاةراضحلاةرطيسنعاغافد

نعاُعافد(ةيراضحلاوةيركسعلاوةيداصتقالاوةيسايسلا)ةقلطملاةرطيسلا

نألكلذريغوينيدلاويداصتقالاويسايسلاقلطملاموهفلابءاقبلا

.دودحمموهفمهلسیلوقلطمموهفمهلءاقبلا

زواجتياًقيمعىّنعمرامعتسالاوةنميهللءاقبلاٌةيرظنتطعأاذكهو

رحبلاوربلايفرماغيناكيذلايرامعتسالارماغلافءطقفحبرلاةركف
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ةيعمتجملاتاقالعلاوطباورلاةيمنتوسيسأتلجأنمءةيمالسإلا

ةوقلثمتابغأل«رابتعالابةريدجةيبعشةيجذوملبزيمتيماظن:اهعيسوتو

ةردقيهفيلاتلابوءةيقارةيمالسإصئاصختاذءعمتجملايفةيونعم

العفيهفءعمتجملايفةرفانتلاتاضقانتلارهصوجمدلاوطبرللةيلاثم

.ةمهملاةيمالسإلادادعتسالاتايلآنمةيلآ

ةقيرطلابيسايسلاءالولاءارشلءماعلالذبلاماظنلةبسنلابامأ

اًنايحأةدسافاهنأودبيفءهلبقاموكاذنآرمألااهيلعناكيتلاةيديلقتلا

هلعبجتوءةهجنمبولطملادنعيلاملاءهرشلارصنعقمعتيهف:نيتهجنم

هتوقباًّساسحإهيطعتوةهجنمزجعوفعضةرظنبلاطللرظني

ءابلاغثديناكاموهوداسفلارصانعهيفیمنتاذكهوةهجنم

فيلأتةيلمعلةفلاغطقف(يوطلسلا)يسايسلاءالولاقيقحتلةيلمعاهنأل

نمتاسنإلالقتاهتمدصقلاناكيتلاوءمالسإلاردصيفلالاببولقلا

ء؛هدحوهللءالولاىلإةيدرفلاةيعفنلاوةيوطلسلاوةيرئاشعلاوةينثوللءالولا

ةيلمعتناكاذلءهلجأنممالسإلاءاجيذلايلاسرلاهابنايفهعضوو

يلالاءالولاةيلمعامأ.ًالوأةيمالسإفادهأةمدخةهجتمبولقلافيلأت

ءوهو)تاضراعملاوتاقاقشنالاىلعءاضقللتناكثإويهف«يوطلسلا

يقاهلوخدبولطلاةماعزلانأالإء(اضيأةغيرشلايفبولطمءيش

نمجرغتوءحلاصوديدجيجولويديإىوتسمىلإلقتنتنكتملءالولا

دادبتسالاوفنعلائدابمىلعةمئاقلاءةيئادبلااهتيئهذويبصعلااهاوتسم

يوطلسلاءالولايفاهلوخددعبتناكلبءةنصرقلاورهقلاوملظلاو

ماقالءالولانألءاهجراخوأاهتريشعلخاداًملظواًداسفواًنايغطدادزت

اهتطلسىلإتفاضناةديدجةطلساهاطعأةطلسلارصنعىلعاهدنع

نأامك.ةقيقحلاهذهانلدكؤترداصملايفةطيسبةءارقةيأوءىلوألا

تناكءةيلالاةسايسلاقيرطنعءالولااذهىلعةيزكرملاةطلسلالوصح

نكتملمثنموءىرخأتاقاقشنابرضلاًيركسعهرخستامبلاغلايف

تاذاألءةنقؤمةيجيتارتساتاءالوىوسةيسايسلاةيلالاتاءالولاهذه

امكءةلصببولقلافيلأتىلإتميالوءبلاغلايفعئّيسيئادبعباط

.رخآلاملاعلايفديدجلاةيلاملاةسايسلاماظنىلإتميالهنأ

لكشبةيلالاةطلسلاوأةوقلاديدحجلايوروألاركفلارخسدقل
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دقف:ةشهدمةدافتسااهنمدافتساوءةقيتعلاةيديلقتلاةسراممللفلاح

نييلامسأرلانمةيلالاةطلسلالاجرمضيفةيسايسلاةطلسلاتحجن

ىلعةنميهلايفاوحجننيذلامهنييلامسأرلانأبلاقيدقوءاهيلإ

يتلايهةيسايسلاةطلسلاتناكءاوسوءةيسايسلاةطلسلاباحصأ

متنيتطلسلانيبفلاحتلانإف«؛سكعلاوأةيلالاةطلسلامضيفتحجن

ةمدخوءينيتاللاركفلائدابمىلعتسسأتءةيجولويديإسسأىلع

مغروءةيلالاةوقلافيظوتنماًمالطنا؛ساسألابةينيتاللاةراضحلا

ماظتلاوأيلاربللايلامسأرلاماظنلاهسراميذلالالغتسالاوملظلا

هنإف:ةيضرألاةركلابوعشونيكلهتسملاولامعلادضملاعلايفيعويشلا

ءلالاةسايسىلعموقتةيسايسةيركفةموظنمسسؤينأعاطتسا

.تاراضحلاةيقبريمذتوةينيتاللاةراضحلاةمدخاهرخسيو

سيليئاجللاهحرتقييذلايلاماءالولانأحضتيةقرافلاهذهنمو

رصانعلاضرعيورهف::اذجيحطسودسافهنکلو؛طقفاًيئادبواقيتع

يذلاليدبلانكلوءاًقيمعواحيحصاضرعةمزألاةيلاكشإيفةيبلسلا

.ةمزألالصأوهيذلايبلسلايرئاشعلايماسقتالاماظنلاززعيهحرتقي

عاضوألاريتعيوءالثملالاتيبليدرفلاراكتحالابددنيامنيحف

رصانعلاةحيحصةقيرطبددي:ةدسافةثيساًماضوأةيرئاشعلاةيماسقنالا

نمةيسايسلازكارملارايهاكرادتىلإوعديامدنعنكلو.ةمزأللةيبلسلا

? همالكنومضمبسح-لثمتتناكيتلا(تاماعزلا)ةيديلقتلازومرلا

تاونقاهرابتعابءةطلسلاوعمتجلانيبةطبارروسجوةلاعفديلاقم

اهلالخنمبصتنأةطلسلاعيطتستيرئاشعلاماظنلايفةخسارةيديلقت

.هترادإوعمتجملاىلعاهذوفت

(يوطلسلا)يسايسلاءالولاةعانصيفلالافيظوتيلاتلابحرتقيو

ضرغلءدالبللىلعألاماظنلابةيوطلسلاتاونقلاهذهفلتطبرل

ءماظنلابةقلتخملاةيبهذملاتائفلاورئاشعلافلتطبرىلإلوصولا

يماسقنالاماظنلاززعي::يوطلسلاءالولالعموقتةيئطوةدحوقيقحتل

تيبليدرفلاراكتحالاززعيوءةمزألالصأوهيذلا۽«يبلسلايرثاشعلا

دهتجينأنودءةميدقلاةيئادبلاةروصلانمليدبلامدقيوءكلذكلالا

ةيماسقنالاةيعضولازوابتىلعرداقءديدجىلبقتسمروصتءاطعإإل
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.يسايسلادعبللةبسنلاباذه.مالسإلايفةضوفرلل

نألءةيمهألاةياغيفربتعيفقالفلادنعيجهنملادعبللةبسنلابامأ

ةيداصتقالاةكرحلاطيشنتوحناههيجوتو؛ةيلاملاةرودلاعيرستىلعهزيكرت

ةينفلاوةيركسعلابراجتلاوةيريطأتلاوةيملعلاةربخلاةيمنتوءةهجنم

لماعتلايفةيئادبلاتاسرامملازواجتىلعحاحلإلاعمءىرخأةهجنم

عمهليلحتيفقباطتيءالعفديدجريكفتلرصانعمدقي:لالاعم

.للخلازواجتةلواحموةيدادعتسالافادهألا

عيزوتلاةيلومشىلعموقييذلايعامتجالادعبلاكلذكو

فديماهوقيقددعبنمقلطتيءلالاتيبةدصرأضعبليعامتجالا

ةديقعزيزعتويفريطخفعضرصنعهرابتعابرقفلاةبراحمىلإ

هيلعموقتيذلايلاسرلاأدبلاكلذيفامبةَمألاةركفةيمنتوءداهجلا

ببستيذلاوهفادهألاهذهبايغلباقلابربتعيمثنموءةركفلاهذه

طوبهوقألاةديقعخسفتوفعضلاورقفلاعاضوأبلغتيف

ةينهذلااهلحمتلحىتحءيرغملاملسلادنعةيودحولاةيجولويديإلا

ةيعاطقأإلاةيدرفلاةيعفنلاةعزنلاوءةفلختلاةيئادبلاةيماسقنالاةيرئاشعلا

عمتجملايفتلغلغتيتلافعضلارصانعنماهريغو«‹ةيلالغتسالاو

.هبهاوموهتینهذيفريطخعجارتىلإتدأويرغل

ةثالثلاداعبألاهذهاهيفتضرعيتلاصوصتللةيحطسلاةءارقلانإ

درجيىلعاوديزيملءاملعلاءالؤهنأهنممهفياًطيسباًمهفيطعتدق

رصعيفهرودوءيمالسإلايالاماظنلالوصأليئايحإضارعتسا

ةجيتنناكيلالاماظنلااذهبييغتنأىلعمهحاحلإوءهتزعوهدوعص

ناكةيمالسإللاةلودلادعاوقككفتوأءةيمالسإلاةلودلادعاوقككفت

ةلودلادعاوقلءايحإهؤايحإفمثنمولاماماظتلااذهبييغتةجيتن

.دادعتسالانمكلذوءةوقللءايحإةيمالسإلاةلودلادعاوقءايحإو

يفلمأتلاوءاذهيلالاباطخللةقيمعلاةحيحصلاةءارقلانكلو

نأدكؤت:(دادعتسالابلطموهو)هيفتقيسيذلابلطملاوءهنيماضم

يضاملاميهافملمحيالءيضاملالالخنملبقتسماومقاولانعمالكلا

؛دیدیتاهیفوآةديدجميهافملمحيامنإو؛يفرحلكشبهنیماضم

اهضرعمغردادعتسالاقيقحتوةمزأللحيحصجالعميدقتاهنكميو
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.اًمومعقيتعباطخب

ماظنلالخنمدادعتسالاموهفمحرطنافكلذنمدعبأو

ةيملعلاةيجهنماوةيعامتجالااهداعبأب؛عمتجملاولالاتيبنيبةقالعلا

اًبِجهنماًروصتوءةمزألالوصأباًقيمعاًيعوسكعي:ةيسايسلاةيركفلاو

ءاملعدنعيسايسلايعولايفماهيجهنمروطتاذھوءاهجالعل

(حرطلاةيديلقت)باطخلاةيديلقتمغرةيامحلالبقامةلحرميفبرغلا

۔قبسامک
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سالبابلإ

اهروطتودادعتساللةيسايسلالوصألا

ثيدحلاماظنلاةركذفوحن



 



 

مشعيوالصفلا

ةيسايسلالوصألاةيرظنيفدادعتسالا

ماظنلاةملسأو

ةوقلاةموظنللةيسايسلالوصألامزالتأ

يلسيإةكرعميفاسنرفدضبرغملاهبينميذلالشفلاززعت

ناوطتبرحيفاينابسإدضهبينمديدجلشفب(م٤٤۱۸/ه)

يركسعلاماظنلالشفةبراغملانيلوؤسمللدكأام١۱۸/ه۷)

ديدبجتنأمهلرهظوءدالبلاةياحنعهزجعوء(يئادبلا)يديلقتلا

يوروإلاديدهتلارطخداعبإلاهنمصانمالةرورضةيركسعلاتاينقتلا

دبعنبدمحميديسناطلسلامدقتةيمتحلاهذهنمافالطناو.برغملانع

لوحءاملعلاءاتفتسال(م۱۸۷۳-١۱۸۵۹/۱۲۹-نمحرلا

مزجنايذلاثيدحتلانأل.ثيدحتلااذهةعيبطوشيجلاثيدحتةيعرش

ةلكشمحرطكلذبوء(ينيتالماظنيأ)ةيبوروأةينقتوههمامأةبراغملا

سابتقالاًغجرم(ةينيتاللاةيئارصتلا)ايوروأحبصتسذإءةبعصةيعجرم

ةريطخةيراضح(ةينوناق)ةيعجرمةلكشمهذهو«تاميظنتلاوتاينقتلا

.اذكهوةيفادصلاوةعدبلاوةيعجرلابةقلعتلاباوبألانمةعومجمحتفتس

يفمهحضوتسيءاملعلاىلإروكذملاناطلسلاهجوتلاكشإللااذهلاًعفرو

.رمألا

عضيةيملعةيصخشلوأ”ينايفسلاقالفلادمحيضاقلاناك

.۸لصفلانم٠۷:شماهلابهتجرتتقبس(1)
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ءاتفتسالاىلعادرركسعوجارخنمهدادموركتيملاكلماجات»هباتك

ماعنملوألاعيبررهشيفهفيلأتنمغرفثيحءروكذلايكللا

نعةرابعنذِإباتكلاف.نيتتسنملقأبناوطتبرحدعبيأه۹

ثیدحتةيلاكشإلوحهتيرظنحرطقالفلاهيفلواح«يميداكأيملعدر

.يركسعلاعاطقلا

عمقم#هباتكيفعفادينألواحيذلاءيئاجللافالخىلعو

نمةثيدحلاتاينقتلاسابتقازاوجنعةيهقفلاججحلاب(...ةرفكلا

يتلالوصألاربتعيو٤:ةيهقفلاججحلازوجتينأقالفلادارأ:ابوروأ

نأمطتسيملءةكرتشمةيقطنمةيملعةينقتةتلوصأيهدادعتسالااهبموقي

ناكايفةتباث1امكءتوملسللاوأقيرغإلاوأسرفلااهتعجرخي

فعضساسأوهلوصألاهذهنعجورخلاقالفلاربتعاو؛تامزلاو

نأقالفلالواحةقيقحلاهذهنماًنالطناوءهمازهناوهعجارتوبورغللا

ىلجتياًديدجالسمشيجلاثيدحتودادعتساللهروصتسيفكلسي

هدنعيهيتلاةلودلاماظنلوصأمزالت-اًیجهنم۔ہدامتعا:لرألا

اهيفامہبوعشلاوممألاميجدنعايقطنمايملعانزالدادعتسالالوصأ

لوصأةيقبنمًالصأيركسعلالصألالعجثيحبءيركسعلالصألا

كلتمزالتةجيتناًمعضوةوقلوصألاكلترثاتبرثأتيءةلودلاةموظنم

مثنمو.اهنعشيلالزعوأءامهنيبلصفلاليحتسياًمزالتلوصألا

۔هلوقبسح-ةمجرتنعةرابع(هعورشموأهتيرظنوأ)هباتكلعج

.ةيئاديزلاةعومجملانمض٢٠۲۵:مقر(ةيكلملا)ةيتسحلاةئازفلاةخسناندمتعا(۲)

ينونلاو?T/۲:ةلوصلاوزعلا:يفباتكلانادیزنبافرعدقو

يلاغلالبقهباتكقالفلامتأدقو.١/٤٤۳:ثيدحلابوغماةظقيرهاظميف

هباتكبيكلللاءاتفتسالاسفنىلعيئاجللاباجأثيحءتاونسثالثبيثاجللا

.ه١۱۲۸ةنسهنمىهتنايذلاوءقباسلالصفلايفروكذملا(..ةرفكلاعمقم)

سكعءةثادحلانععافدللةيساسألاةجردلابيهقفلازاهجلاهيففظودقو

ةحورطأنعةرابعاممناباتكلاو.ظحالنامكيقطنملازاهجلافظويذلاقالفلا

`.ةملكلاىنعمبةسايسلاملعيف

.قباسلانماثلالصفلاعجار(۳)
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مجارتيهيتلاناورشوناةملكنأ(...)لعكوصألاكلتمالت

هذهحيضوتىلعموقتةيرظننعةرابعهباتكف....باتكلااذه

.اًيقطنماًمزالتاهمزالتولوصألا

قطنلازاهجىلعداتتسالابهتيرظنحرطروققالفلانأيه:ةيناثلا

اًقباطتمناكامالإةيهقفلاماكحألامدختسيملوءالوأ(لقعلازاهجىلع)

۔ىهففلازاهجلالعهدانتسالدبقطنملالعهدانتساوءلقعلاماهنم

ةيفلخلايفلوحتوفطعنمىلإزمري:-هيرصاعمةابتافالخ

.ةيركفلا

=ةوقلا=)دادحتسالاموهفلياكشإلاحرطلااذهنماًنالطناو

اهلصأرصحيوةمزألاحضوينقالفلالواحي؛هلوصأمزالتو(ةلودلا

:نيبہسيف

نيناوقوسسأىلعمظنمفرتحميقيقحشيمبوغماراقتفا١

ءملاعلايفةفرتحملاشويجلااهبزيمتتيتلاةينقتلاطباوضلابزيمتيءةيملع

هبرحوءةميدقلالودلاننسنمركسعلاذاغتاناكاملف»:لوقيثیح

ةفلاسلاةلودلاتناكوء(...)ميمعلالضفلاهلبورحلانيبنم

عاركلاريثكتنماًداوساوذغتاامنإو«نوناقوةيفيكىلعهذختتملبرغللاب

ترجع::توئفلانمانفوأفصملعوأابدأهيفعاريم:؛لاجرلاو

.لعولاودسألااهيعمطو؛لودلانيبنممهتلود

تاينقتىلعشيعيلظقالغفلاريبعتبسح-نذإبرغلاف

ءةثيدحلاةيبوروألاةيركسعلاتاينقتلامامأةحلاصدعتملةيركسع

.هيفرامعتسالاعامطأیوقامم

ةيملعلاةرظنلابايغىلإعجري«يوقشيجىلإبرغلراقتفا٢

وهيركسعلاعاطقلانأبرغللاربتعاثيحب«؛ةوقلالوصألةيعوضوللا

هتباعمنکمپ«هدرفمبًالوصفمالقتسماًغاطَقيلاتلابهربتعاوءةوقلا

ةوقلانأقالفلایرینيحيف؛ةدرفنموةصاخةروصبهتعجارمو

اميفةطبارتلالوصألانمةعومجملخادلصأيهةيركسعلا

.۷:كلللاچات)49(

.١:كللاجات)0(
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رماغيدعيل‹ىراحصلاولابلاوةيدوألاوتاباغلاوراحبلايفءوجباو

وههلككلذنألهلككلذلجأنمرماغيهنكلوءطقفحبرلالجأنما

.ءانفلاىلإعجارتهنعلزائتاذإوءءاقبلاةقيقحوهءءاقبلاليلد

يركسمعلاويسايسلاويداصتقالاويوغللاويرصتعلاراصتنالاف

ةنميهلاوقلطملاراصتنالاوهءاقبلاف.ءاقبلاىتعموه(اًمومعيراضحلار)

ءةوقنودبىنقحتيالراصتنالاوءراصتنالاوهءاقيلاناكالو.ةقلطلملا

روطتتةوقلاتناكالوءءاقبلاةيرظنئدابمنماسارًأدبمةوقلاتناك

ًادبمةوقلابروطتلاناك؛ءانفوةساكتناوةلفغعقتالیتحءةرورضلاب

ىلعموقتءافبلاةيرظنفاًمومعو.ءاقبلاةيرظنئدابمنمكلذكاسار

:يهئدابلانمةعومجم

.ةوقلاراكتحاأديم

.ةوقلابروطتلاًادبم

.ةيلاعلاةنميهلاًادبم

يسايسلاويداصتقالا:وزغلاوأ)ةنميهلاةيلومشأدبم

.(...يفاقثلاو

(ةيبوروألا)ةيلاعلاةمظنألاريوطتقيرطنعءةيرارمتسالاًادبم

.2...مثيناثلامثلوألايلاعلاماظنلالثم)وزغلاتاينقتو

ينانويلاركفلاىلإاهلوصأيفعجرتءاقبلاةركفروذجنإ

ةيعيبطلاةسردملاروهظعملطتاهحالمتأدبدقوء“ميدقلاينامورلاو

ةيملعةيرظنكتسسأتاهثأريغ-فلسامك? رشعنماثلانرقلاين

رجفثيح؛رشععساتلانرقلانميناثلافصتلاةيادبعمةيفسلف

يقيرغإلاناسنإلا:نيمسقىلإناسنإلاٌقّرلانعهثيدحلالخوطسرأمسقدقف(٥)

.هعبطباديسدلويعيفرلاعونلانمهنألءهقاقرتساهرظنيفزوجياليذلا

.هقاقرتسأزوجيفعيضولاعوتلانموهويقيرغإلاريغناسنإلاو

تازايتمالايفيامورلانوناقلاقرفءةعاضولاوةعفرلارايعمساسألعو

خیرات:ريقشبییل:ًالثمعجاري-.ينامورلاريغوينامورلانيبقوقحلاوةيرحلاو

.يداصتقالاركفلا
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كلتنملصأرثأتوأعضعضتاذإثيحبءموزلمللمزاللامزالتاهنيب

اذكهو.ةجيتنلابىرخألالوصألاةيقبتعضعضتوترثأتلوصألا

ءةوقلاسيسأتيفةمزالتمةيطرشةموظنمنعةرابعلوصألاكلتحبصت

مداختتوماکتاهلوصألماكتتيتلايهنذِإةيقيقحلاةوقلاحبصتو

لوصأنمةبكرمةموظنماهنأىلعةوقلامهفنوديواًيملعاًمداخت

بسحةيوقةيملعةيركسعةوقسيسأتمهفنكميالةمزالتمةددعتم

.قالملاباطخنومضم

لوصألةيطرشتاموظنمثالثلهضارعتساباذههيأرقالفلامعديو

‹؛ليدعتوةصالخباهنمجرخيلاهشقانيوابلدتسيءهذهةلودلا/ةوقلا

هذهلوصأبلمعلابرغملاىلعضرفيدادعتسالانأهلالخنمدكؤبي

عقاولايفلوصألاهذهنيبةقالعلاهيفمزالتتءيملعلكشبتاموظنلا

بطاخينألواحييلاتلابو«تاموظنملاكلتيفاًيرظنةمزالتميهامك

بوغمالاقتنابلطتيدادعتسالانأاهيفدكؤيةيزمرةقيرطبرصعلاةطلس

رصاعملايملعلاموهفمابةلودلاةيعضوىلإةلودلالبقامةيعضونم

:يهاهبلدتسايتلاةيطرشلاتاموظنملاهذهو.”ةملكلل

ةوقلالوصألثالثلاةيسايسلاتاموظنملا

ناذبوملاةيرظنبسحةوقلاوةلودلالوصألةيطرشلاةموظنلا

موقتيتلاونباو”يدوعسلااہمهاامك?e)نبمار(

يهةلودلافاًمومعو.ةفلتخمتاريسفتلضرعتهنأامكءدقعمموهفمةلودلا)9

يسايسماظنعمنضرأعمعمتجمعم٠.ةديقعوأةركفوأ)نيد:نعةرابعا

«ةيداصتقاوةيلاموةيركسعوةيسايسوةيرادإوةيموكحلكايهبناجىلإنيعم

ءةيراضملاةدعاقلااهيفلثمييذلانيدلا:يهةيساسأةدعاقىلعموقتاهلكو

.ةيندملابناوجلاىرخألالوصألالئتامنيب

۷٠-١٤٠:ةيسايسلاتاحلطصلملا:نوتسئاركسيروم-:لاثلاليبسىلععجار

.۳۲-٩:ةلودلاموهفم:يورعلاءاضوصخو

۔٦۲۷:نیبامسرافمکحیناساسكلم.مارہبنبمارہبوأيناثلاماربوه(۷)

۔سنايتيلقويدينامورلاروطاربمأللهتاکلتمنمءزجنعةوقلابلفت.م۳

148-۲41:و1۷7-١/171:پهذلاجورم:يدوعسملا()
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:يلاتالكشلاىلعاهئازجأنيبيطرشمزالتىلع

هتعاطبىلاعتهللمايقلاوةعيرشلابالإزعمعيالكللانإل

.هيهنوهرمأتحتفرصتلاو

.كلابالإةعيرشللمايقالو

.لاجرلابالإكلمللزعالو

.لالابالإلاجرللماوقالو

.ةرامعلابالإلامللليبسالو

.لدعلابالإةرامعللليبسالو

.كلماوهوهللعجو«برلاهبصن(...)لدعلاو

ونأةموظنميهفةلودلاماظنلةيناثلاةيطرشلاةموظنملاامأ

اًنيترتاهۋازجأبترتتو«هريغونودلخنبااهبىنتعايتلا'”ناورش

:يلاتلالكشلاىلعاًيطرش

.دنحملابكلملا»

.لالابدنجلاو

.جارخلابلاماو

.كللااهيلعموقييتلالوصألانملصأنذإةوقلاف.ةوقلايه:ةزعلا

ةديدجةساردكانه-(ةيجولويديإلاوعمقلابلماكتتةلودلا)نأينعيمزالتلااذه(٠)

:دنع...كللابةعيرشلاوةعيرشلاوكاللانيبمزالتلاولماكتلااذهل

هلزادبعةعجارم-(يرعلايجيئارتسالاريرقتلايفةءارق:ةيجيتارتسالاوةطلسلا)

ء5٦٤۲-۱۹۸4:٢۲۳فيرخةيناثلاةنتسلا:ددع? داهتجالا? زيزقلب

ةلجملاسفن? ةدايزدلاخريرقت-(يرعلاعمتجملايفةطلسلاوةفرعملا):كلذكو

.٢۲۵:ىلعفق٢۲۵-٢٤۲:ددعلاو

.١:كلملاچات()

نبام۵۳۱۷۹٥:نیباممکحيناساسكلم.لوألاۍرسك:وهناورشونأ()

دقعىلعربجأمثءقذالوةيكاطنالتحاو«مورلاكلمسئاينيتسوببراح

.هلدعبرهتشام۰؛ةتسنميلاىلعىلوتسا.م٥۵۵ةنسنييطنزبلاعمةنده

-بئارضلاماظنحالصإو«يضارألاحسم:هعيراشممهأ
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.ةرامعلابجارخلاو۔

.لدعلابةرامعلاو

.لامعلاحالصإبلدعلاو

.ءارزولاةماقتسابلامعلاحالصإو-

ىتحاهيلعهرادتقاوهسفنبهتيعرلاحكلماداقتفابلكلاسأرو

الواهکلمی

سيلف:اًميقداهتقباسنعفلتغتةموظنملاهذهنأظحاللاو|

زاهجةماقتساوحالصبلدعلاطبرتاهنأامكءةعيرشللالوهللركذاهيف

.يسايسلا

ةموظنميهفةوقلاوةلودلالوصألةثلاثلاةيطرشلاةموظنملاامأ

بتوتتوءةسايسلاباتكبحاصوءقطنملاملعسسؤموطسرأ

:يلاتلالكشلاىلعاًيقطتماًييترتاهؤازجأ]

.ةلودلاهجايسناتسبملاعلا»

.ةّنُسلاهبايتناطلسةلودلا

.كلمااهسوسيةسايسةّنّسلا

.دنحلاهدضعيماظنكلما_

.لاملامهلفكيناوعأدلا

.ةيعرلاهعمجتقزرلاملا

رداصملافلتيفةيسايسةمكحكامئادةموظنلاهذهرركتتو.١:كلملاچات()

:الثمظحال.ةرصاعلاريراقتلاكلذيفامبءامومعةيمالسإلاوةيبرغملاةييراتلا

ء۲/٤٢٤٤:ثيدحلابوغملاةظقيرهاظم:ينونملادنعدارمميركلادبعروتسد

.ردنكسإلايبرم.م.ق٢۲٣-٤۳۸:(طوطسيرأ)سيلاطوطسرأوأءوطسرأ()

قطتلامولعسيسأتيفبتكةدعكرت.ةيرشبلايركفمرابكنمينانويفوسليف

.(تايسايسلاوأ)ةسايسلاباتكاهنمءةسايسلاوةفسلفلاو
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.لدعلامهفنكيديبعةيعرلا

.ملاعلاماوقهبوفولأملدعلا

.°,«خلإ...ناتسبملاعلا

ءناورشونألةيناثلاةموظنملانعفلتختالهذهوطسرأةموظنمنإ

.قمعلاثيحنموأءةيئامشلاةيطرشلاءازجألاددعيفءاوس

ماظنصخشتاهنأوهءوطسرأةموظنمهبزيمتتيذلاديحولافالتخالاو

وهوءاٹتايسايسلا»هباتكيفابلاغوطسرأهلمعیسيذلايضايرلاسايقلا

وأيئارقتسالاجهنملابناجىلإء؛نوطالفأهذاتسأنمهملعتماظن

تعداملكروكذملاباتكلايفاهلكجهانلاهذهفظوٹیحيبيرجتلا

كلذىلإةرورضلا

ةثالثيفاهلككرتشتاهنأيهثالثلاتاموظنملاهذهزّيمياممهأو

هذهلنبتوهاهيٽبتنافمثنموءاهمدحتواهيلعموقتةيساسأئدابم

ˆ:يهوئدابلا

.(ةيركسعلاو-ةيداصتقالاو? ةيلالاو? ةيسايسلا)ةوقلاًادبم

.(ةّنُسلا-ةعيرشلاوأنيدلا)ةيجولويديإلاأادبمو

حالصإ-ةيعرلادقفت? لدعلا:ةيلقعلاةسايسلا)يسايسلادبا

يفةموظنملاهذهلةينامثلاءازجألادنتستو(...ءارزولاةماقتسا-لامعلا

.ةوقلاونيدلاوأنيدلاوةوقلا:يئدبمىلإةياهنلا

.٦۷©:كللاجات

نسح:عجاري-ةسايسلاملعجهنميذلاوهوطسرأنأنيسرادلاضعبربثعي()

بابلايفاهركذوطسرألةيسايسلاةموظنملانأامك:ةسايسلاملع:بعص

ءءوشنلاكلذراوطأولودلا:هناونعيذلا«تايسايسلا»#:هباتكنملوألا

.يسلوبلاةرابربةمجرت.تايسايسلا:وطسرأعجاري

يذلايضايرلاسايقلاجهنم:جهانمةثالثروكذملاهباتکيفوطسرألمعتسيو

-.يبيرجتلاجهنماو-يئارقتسالاجهتلاو.لبقنمنوطالفأهذاتسأهسرام

۷:ةسايسلاملع:بعصنسح:عجاري

sكوiلJك:?-Maurice duverger: - Méthodes de la science politique?-

Paris - presses universitaire de France, 1959 - , p:35.?
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موهفملايفاهئازجأداحتاباّضيأثالثلاتاموظنملاهذهزيمتتامك

اهنيبةيطرشلاةقالعلاماظنيفءازجألاهذهكارتشاوءاًّبيرقتددعلاو

ةيسايسةيمكحتاملكينامثهذهف»:'”لوقيفقالفلاهدكؤيامبسح

يفتلصتاوءاهرودصلعاهزاجعأتدتراو«ضعبباهضعبطبترا

وهواهتروصلاظفاحالکشتعضودقو(...)اهفرطنيعتيالةرئاد

:اذڏه

 

ىلإعجريتاموظنملاهذهءازجأنيبيطرشلايوينبلاطابترالااذه

باتكلاةمذقمنميناثلالمصفلاناونعيفقالفلاەدكۇياماهانعممزالت

مزالتواهاتبمىلعلالدتسالايف:يناثلالصفلا»:هيفءاجثيح

ةيناثلاةموظنملاراتخاهنأبلصفلااذهيفحرصدقو.اهانعم

:لوقيفهباثكلاجنانرباهئازجأنملعجيل(ناورشونأةموظنم)

:باتكلااذهمجارتيهيتلا-ناورشونأةملكنأ(...)ملعا#

هتمفذح«جئاتنلالوصفمبكرم“سايقاهنأاهانبميفرهاظلا

.۷:كلماجات(۷)

هتردقاذإلعئلابلعنلاتسق:لاقي.ريدقتلا:وهةغللايفسايقلا(۸)

.هريظىلإءيشلادرنعةرايعوهو

ةلعلءهريغىلإهيلعصوصنملانممكحلاهيدعت:وهةعيرشلايفسايقلاو-

مزلتملساذإاياضقنمفلؤملوق:-انهوهامك-ةقطانمادنعسايقلاو

بكرملوقهنإف)ثداحريغتملكو«ريغتمملاعلا:انلوقكرخآلوقاهتاذلاهنع
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.ةجيتنلاوىربكلاعوضومو«ىرغصلا٠”لومحم

ىلعفذحوهوء"”تامدقملااهنمتفذحءهنمجئاتناهتألمتحيو

ءاهلعماجلالودجلانملوألاعلضلايفامانایپولکيفسايقريغ

هدهيههتروصو

دنجلابكللاجتنيةيعرللرهقكلما

اھلرھقلکو

لاملابدنحلاجتنيناطلسلاهتمدخبينعدنجلا

لالاباهٹمءانعلکو

.ثداحماعلا:(امهتاذلامهنعمزلاتملساذإنيتيضقنم

:رخآلايفهتلعلثمبنيروكذملامكحلثمةنابإ:لوصألالهأدنعسايقلاو

.تبثمالمكحللرهظمسايقلانأل:تابثإلانودةئابإلاظفلرايتخاو

.ماهفألاهيلإقبستاموهو:يلجامإسايقلاو-

سايقلانممعأهنكل؛ناسحتسالاىمسيو؛هفالخبنوكياموهو:يفخامإو

نالافاًسايقناسحتسالکسیلو؛ناسحتسايفخسايقلکنإف؛يفخلا

ركذاذِإابلاغنكل,ةرورضلاوعامجإلاوصنلابتبثامىلعقلطيدقناسحتسالا

.سايقلاهبداريناسحتسالا

هيفاًروكذماهضيقنوأةجيتنلانيعنوكياموهو:يئانشتسالاسايقلاكانهو

.زيحتموهفاهبسحاذهناكنإ:انلوقكلعفلاب

ةجيتنلانيعنوكيالاموهوءيئانثتسالاضيقتوهو:يفارتقالاسايقلاكانهو

ء؛ثدحمفلؤملكو؛فلؤممسجلا:انلوقكلعفلابهيفاًروكذماهضيقنالو

لومحمقلعتمنوكييذلاوهو:ةاواسملاسايقكانهوثدحممسجلا:جتني

.یرېکلايفاًغوضومءارغص

.۱۸۲-١۱۸:تافيرعتلا:يناجرجلا:عڄاري-

.نهذلايفرمألاوه:لومحملا()

.ضومغهيفو.٠٠۲:تافيرعتلا:يناجرحجلا

-.هبصتخملاضرعلالحموهوأ.نهذلايفدوجوملارمألاوه:عوضوملا()

.اًضيأضومغهيفو:يناجرجلا

ةيضقىلعقلطتةراتوءةيتآثاحبألهيلعفقوتيامىلعةراتقلطت»:ةمدقملا()

:يناجرحلا-«ليلدلاةحصهيلعفقوتيامىلعقلطتةراتو.سايقلاءزجتلعج

.رهظيامىلعريخألافيرعتلاانهدوصقلاو0

.۷۸:كللاچات(٢)
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جارابلاملاجتنیةيافكلكودنجلاةيافكلاما

چارخلابهل

ةرامعلابجارفلاجتنيلكوريمألاءاطع

ةرامعلابهئمءاطعا

لدعلابةرامعلاجتنيتاجاحلايوذدجوةرامعلاا

لدعلابدجولكو

لامعلاحالصإبلدعلاجتنيلكوتيتشلاعمجيلدعلا

لامعلاحالصإبلدع

ءارزولاةماقتسابلامعلاحالصإجتنیناطلسلامهفوخلامعلاحالصإ

ءارزولاةماقتسابفوخلكو

ريمألاداقتقابءارزولاةماقتساجتنينععالطالابءارزولاةماقتسا

ريمألاداقتفابعالطالكولاوحألا

يفةيطرشلاةجيتنلانماقالطنالودحجلااذهجئاتنقالفلاميقي

فلكلودجلاجئاتنةلسلسيفيزكرملارصنعلااهرابتعابءريخألاتيبلا

نذإيهفءىهتنملااهيلإوقلطنلااهنمفقموظنملاءازجأسسأتتاهيلعف

يفاهصخشيواهنعربعينأقالفلالواحامكةقلغمةيطرشةرثاد

:لاتامسرلا

.تاورشونأمالكيفنكتمريخألاتيبلايفةجيتنلانأمث

ءادتبالايفنيترمكلماظفلذخأهنألءاًمازتلااهيلعهمالكلدنکلو

ناكوء[ةطقنلاسفنىلإتعجروةرئادلاتمتيأ]رودلاءاجفىاهتئالاو

ىلعلمحيلكلاىلعلمحلانأنمررقتال؛كللاداقتفا:اهلوصحم

لكلاسأرو:هلوقنملكلاىلعكلماداقتفالمحهنأ:هنايبو.يئزحلا

ةرثادناكو(...)مهلبقاموءارزولاةماقتسابقداصلاكلماداقتفاب

:اذکه

 

.4:كلملاچات)۲۳(
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«تافوذحلاتامدقملاةلدأ»

اهنمسسأتييتلاةموظنملاءازجأليطوشلاعضولاقالفلاددحا

ءزجلكليطرشلانومضلملابةقلعتلاةلدألاضرعىلإلقتناءةلودلاماظن

نإمث#:لاقفامهريغويشوطرطلاونودلخنباىلعهدامتعاباهئازجأنم

دهشيليلدنماهلدبالتافوذحللاتامدقملا

نأملعا:"”نودلخنبالاقف»دنجلابكلما:لوألاليلدامأ»

ءانبأبةئاعتسالانمهلديالفءاليقثاًرمألمحيهسفنيفناطلسلا

موهفمهلدنجلانأنيبيةناعتسالاهذهدودحللحيامدنعو7هس

ةيرادإلاحلاصلملاعيمجلمشیل‹يركسعلاصاصتخالازواجتي

نماهريغوةيوبرتلاوةيلاملاوةيداصتقالاوةيئاضقلاوةيركسعلاوةينمألاو

ظفحبةكسلاىلإرظنلاو(...)مهودعنمةفاكلاةيامح»كءتامدخلا

ناودعلافكو(..)ضعيلعمهضعبناودعفكو(...)دوقنلا

ىلإو(...)دوقثلاظفحبةكسلاىلإوظنلاو(...)مهلاومأيفمهيلع

:(2.)مهتمەدىماقەپىضرلاوهلدايقألانممهنمديرياميمهتسايس

دنجلاوءانبكلمانأىلع(...)مجعلاوبرعلاءامكحتقفتادقو

لقنيثيح٠...بتارميفلصف»اهدعبامو١۱۷:ةمدقملا:نودلخنبا()

.صنلابقالفلاهنع

.۹:كللاجات(۲)
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راهتاساسألافعسقاذإوءءانبلامادساسألاىوقاذإفءهساسأ

1ءانبلا

حلاصملاوتاسسؤملاةيمهأسابتقالااذهماتخيفلجسياذكه

راطإلاناكاملكفءاهفعضوأةمألاةوقيفريطخلااهرودورطألاو

مهنآمغرو.سكعلاوةيوقةلودلاتناكءةيوقةحلصلاوةسسؤملاو

ةوقلاةعيبطىلعصيصتتلاباًيلمعاحخيضوتفعضلاوةوقلارايعمحضوي

ماظنوهوءةوقلاودادعتسالانیٺاوقنماًنوناقلجسدقف‹«فعضلاو

يفاهرودرابتعابءدنحجلاماظنيفاهلكاهجمديتلاتاسسؤلاورطألا

ددحتيو)ةوقلانيناوقنمنوناقددحتياذكهو.ةوقلاونمألاقيقحت

ةسسؤملاماظنوهوء(رايجنالاوفعضلانيئاوقنمنوناقلباقلاب

.اهمكحتيتلانيناوقلاو

تودلخنبالوقنماًنالطنا-ىريف«لاملابدنحجلا»ةيئاثلاليلدامأ

نعةرابعيعامتجانئاككويحنئاككناسنإلانأ? اًمئاديشوطرطلاو

كفيالفمثنموءعابشإلامزلتستيتلاةيرورضلاتاجاحلانمةعومجي

هلیتاتیالفالإو(...)رکذامهبضوعيلامبالإررقملاىنعملااذهنم

اممءةيساسألاهتاجاحعابشإليرورضهللالاديدستف.«دنجلايفةمدخ

ماظناهيلعسستييتلاةيطرشلاةموظنملاناكرأنمنكرلالانأينعي

.ةلودلا

ةينبلايفانكرناكاللالانأىريف«جارخلابلاملا»ةثلاثلاليلدامأو

يهرداصللاهذهوءاهنملخديرداصمنمهلدبالفءةلودللةيموظنللا

بئارضلاىلإحمليامدعبوءةيمومعلاتارامثتسالاوأةفلتخملابئارضلا

عيسوتربتعيفءةيصوصخلاوةيمومعلاتارامثتسالاةيمهأىلعاليوطفقي

يتلاتاناكمإلالالغتساب؛نكمبقاطنعسوأىلإتارامثتسالاماظن

يفاجامقدأوءيجذومنلالحلاوههلاهرخسوناسنإللهللااهقلخ

ةيرحبلاوةيربلاوةيوامسلاتاناكمإلارامثتساىلعهحاحلإوههيجوتلااذه

رخلركلىيأاهكا:هلوقبكلذللجوزعهللاهيجوتنماقالطنا

:هپاتكيفكلذكيشوطرطلانعو.نودلخنبانعقن١٠-١٠:كللاجات()

.۳۸:كوللاجارس

£۸



 

CR?4قس
4ےکرتيكفكهنيايألاىاموتع
:هلوقبةميركلاةيآلاهذهىنعمقالفلااًصخلم[۱۳و١٠:ةيثاجلاةروس]

ءانتقایفیعس:فعضلاروطزواجتوسفنىلعردتقایتم

ضارعالاعفدبهتارورضوهتجاحليصحتيفاهنمهللاهاتأامقفنيلبساكللا

۳۷°”[۷7١:توبكنعلاةروس4تراهلادنانبات:ىلاعتلاق.اهنع

ىلعناسنإلارادتقا:نيبطبرلايفىلجتتانههدنعةيروثلاةركفلاو

ةيوامسلاتاناكمإلارامثتساو؛ةهجنمفعضلاروطزواجتو«هس

وهةركفلاهذهةصالخنإ.ىرخأةهجنمةيرحبلاوةيربلاةيضرألار

ةروثنومضموهفعضلازواجتورادتقالانألءةيعانصلاةروثلانومضم

ءامسلايفامرامثتسانكمياهدحواهبذإءاًمامتةيجولونكتةيملع

يفتثدحيتلاةيعانصلاةروثلابملعىلعقالفلاناكلهف.ضرألاو

لالخنمءاوساہبملعلانمیوتسمىلعناکهنأكشال؟ابوروأ
‹"”ةنيعمبتكقيرطنعوأةفلتخملاتالاصتالاوأتارافسلاريراقت

تاحلطصمبفعضلازوابتو«رادتقالااذهةعيبطحضويملهنأمغرو
نأالإءابوروأيفةيعانصلاةروشلانعهتامولعمحضوتميهافمو

يملعلاىتعماىلإهجتيفعضلازوامتو«رادتقالانومسضم
ءةيهألايفةياغءروطتلايفةياغةيداصتقاةوقىلإلوصولاىلعثحللاو

(رمٹتستو)رستضرألايفةدئاروةديرفةيداصتقاةوقءةوقلايفةياغ

 

.١٠:كلللجات(۷)

دحأاذهقالفلابئاجىلإناكيذلا? يئاجللايلاغلاهرصاعمنآافرعدتو(۸)
دقناكشيلاثيدحتلوحعبارلادمحمناطلسلاءاتفتساىلعاوباجأنيذلا
عجاري-؛زيرابصيخلتيفزيربإلاصيخلت»يواطهطلاةلحرنمدافتسا

نأامك.اهنمداغتساهسفنقافلانأكشالو.۳٤:شماهلادنع۸:لصفلا

دبعنبدمحميديسناطلسلاديلعتمجرتةيبوروألاةيملعلابتكلانماقدع

-١/۱۹۱:ينونلاعجار-.هنمنذإبوأنمحرلا

ناريكنبالضفمادمحمهمدقيذلافصولاكلذىلعاًيحاًدهاشيفكيو

نماثلالصفلايفانقرعامكاهريغوفتاهلاوابوروأيفةيكيناكيملاتاعانصلل

يفةيعانصلاةروثلابماتملعىلعناكقالفلانآدكؤيكلذلكو.لیصفتب

.ةروكذملاةميركلاتايآلالالخنماهلوحهراکفأنمغوءابوروأ

£44۹



 

روطتلاةركففورظلاهذهيف۱۸۸۲-۹١۱۸:نيورادزلراشت»

باختنالاقيرطنععاونألالصأ»:هيباتكيفيعيبطلاباختنالاًادبمو

ةنسرهظيذلا«ناسنئإلالصأ»و۱۸۵۹:ةنسرهظيذلاءىعيبطلا

AV

يفءاقبلاةيرظنلرصاعمسسؤملوأ”«توهجابرتلو#لعلو

باختنالاًادبموروطتلاةركفقيبطتباهيفماقثيحلوألااهتروص

.۱۸۷۳ةنسرهظيذلاهباتكيفةيرشبلامظنلاوتاداعلاىلعيعيبطلا

:هشتين»ينامألافوسليفلاةيسايسلاةيقطنملااهتروصيفاهمتأمث

وهفءءاقبلاةدارإوةوقلاةدارإنيباهيفطبرثيح٤١

:ةوقلاةدارإوءاقبلاةدارإنيبطبرلااذهنعالثملوقي

نودبةايحةدارإالوءةوقلاةدارإاّضيأدجوتةايحدجوتثيحا

دنعديزثوومنتةوقنأبروعشلاهنإ؟رشلاامنأل(...)ةوقةدارإ

لبءاهيفةليضفال«برحيهلبءاًنلطماهیفمالسالةايحلافءرخآلا

نمًأدبملوأاذه:اونفينأبجيةزجعلاءافعضلاف(...)ةراهمىه

يأ.ءانفلااذهىلعاودعاسينأاّضيأبجيوانبحئدابم

تذغتدقل.”«نيزجاعلاءافعضلاىعةقفشلااهنإ؟اًررضدشألئاذرلا

نمةيزانلاتذغتاوءةيرظنلاهذببةرصاعلاةيدادبتسالاةيسايسلاُتاكرحلا

يتلايهةيرظنلاهذهئدابمنأةقيقحلاو.نيركفملااهئابآنمهشتين

نأالإ؛مويلاىلإيمالسإلاماعلاهابتاهتسايسيفابوروأاهيلعريست

ةعماجلالخاداهتقبطامكءةفوشكمةروصيفاهتقْبطةيزانلااينالا

يفروطتلاةيرطنبحاصو.ةعيبطلاءاملعدحأ«يزيلكنانيوراد

رثكألاسانجألاحلاصل«يعيبطرايتخا#ةجيتنكلذنإلاق.ةّيحاسانجألا

.ءاقبللةيلهأ

٠۳۹,رشععساتلانرقلايفةيبوروألاةراضحلا:نواربيرقج:عجاري(۷)

:.ثيدحلارصعلايفابوروأخيرات:رشيفكلذكو

.ةحفصلاوعجرللاسفن.رشيفوءنواربيرفج()

:عجاريهتيرظنو(هشتی)نعوء۸:.ةسايسلاملع:بعصنسح:عجاري)۹(

-۵٠7:.۱۹۳۹ةيرسعلاةضهنلاةبتكم? ةرهاقلا-هشتين:يودبنمحرلادبع

Y۷



 

رداصمعيسوتلهددحيذلادعبلاف٠.ضرألاوءامسلايفام

تازكترمنماًرِكترملٹءةيداصتقاةيرظنحمالمجارخلا

.ةلودلاناكرأنمائکرو‹دادعتسالا

ماظنليلحتىلإهيفضرمتيالف«ةرامعلابجارخلا»ةعبارلاليلدامأو

ةيعانصلاوةيحالفلا:تاعاطقلانيبةقالعلاماظن)ةيجاتنإلاةينبلا

امنإوءلثمماظنلااذهيفةحجوملاتارايتخالاةيمهأو(...ةيراجتلاو

وأةيداصتقالاةايحلايفلعافرطخأوهيذلاءةرامعلاثوناقلسضرعتي

مايقلايف«فعضلاوأةوقلايفلعافرطخأيلاتلابوءىقالطإلاىلعاهتوم

:امهنيطرشيفةرامعلانوناققالفلاصخليو.طوقسلاوأ

يفلدعلارشتنالدعأاذإناطلسلانأل»ناطلسلالدع١

ءامسلاتلسرأفقحانيئاوقاومزلو«طسقلابنزولااوماقأف«هتيعر

ءمهعورزتکزو«مېترابتتمنوءامتاکربضرألاتجرخأوءاهٹایغ

تفخناو(...)مطحلاناهف(...)مهقازرأتردف«مهماعنأتلسانتو

امسكعثدح"*...ناطلسلاراجاذإو.[مجنوید]مجنایدأمهيلع

.قبس

ومنيفلعافهنا:ةرامعلانوئاقيفلدعلاةيمهأقالفلاددحياذكه

يفتباثنوناقنڌٳوهفءجاتنإلاةردقعاستاواهروطتوةيجاننإلاةينبلا

مثناطلسلاوهلوألاهردصملدعلانأكلذكددحيويقرلا

ءاخرلاةيلوؤسميلاتلابوءلدعلاةيلوؤسملمحيمثنموءةيعرلانيبرشتني

طباوضنملدعلاعضولجوزعهللانأل؛ناطسللامهمدعوأيقرلاو

ىفلدعلاةيلاعفتناكاذلءاهننسو(ةفداهلاةحيحصلاةميلسلا)ةايحلامایق

ةيركفلاوةيقالخألاوةيعامتجالاوةيداصتقالاعاضوألا1ةيقرتونيسحت

هلهابجتنمف؛ضرألايفايلانوناقحبصتلناسنإلایوتسمزواجتت

ةايحلابهقحلييذلارامدلاوملظلاةروطخحضتتكلذبوءرامدلاببيصأ

يتلاةلداعملايههذههرايبثاوفعضملظلاونذإلدعلاف۔ةيرشبلا

اهيلعرودتيتلاةقيقحلايهفقرامعلانوناقيفلدعلاةيمهأنمابجرخن

.ةوقلانيناوقيفيشوطرطلاةيرظن

.۳۷:يشوطرطللكولملاجارسنع١٠:كللاجات(۹)
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تلق:نيدلاننسىلعتناكاذإةلودلانأل»نيدلانئسةماقإ_۲

رثكيفهيفاوبغرولمعللاوطشنفءاياعرلاىلعفئاظولاوعئازولا

ءرامتعالإرثكأاذإو؛مرغملاةلقبطابتغالالوصمحلديازتيورامتعالا

يهيتلاةيابحجلا.عئازولاوفئاظولاكلتدادعأٹرشک

a?

يذلانومضملاسفنوه(ةعيرشلاميكحتيأ)نيدلاننسةماقإنإ

نيدلانئسميكحتفلوألاطرشلايفناطلسلالدعموهفم

ةينبلاميظنتتايلآنمةيلآةرامعلانيئاوقنمنوئاق(ةعيرشلا)

رداصمريثكتو«جاتتإلاةيمنتولمعلاصرفعيسوتوءةيداصتقالا

نذإ.سانلاىلعاهتأطوواهتبسنةفخعمءةجيتنلابيبيرضلالخدلا

وأءابيرقتنافدارتمنالعافامهفءلدعلاميکعحتلثمةعيرشلاميكحت

لدعلانأل«لدعلانمعسوأةعيرشلارابتعاب‹صوصخومومعامهنيب

۔نيدلاننسرصاتعنمرصنعلدعلافءاهتمءزجوةعيرشلايفلخاد

نعةرامعلاماظنيف(لدعلا)نوناققالفلاسبتقادقل

جزمو؛تودلخنبانع(نيدلانتس)نوناقسبتقاامنيبءيشوطرطلا

امهٹیپ؛نيطرشنمةلصفمةدعاقمضيلوءةهجنمامهلخادتلامهنيب

ةوقلانوناقوهيذلاءةرامعلا'نوناقامهيلعسسأتي«صوصخومومع

ميكحتحبصييلاتلابو.دادعتسالانوناقءروطتلانوناقوأةيداصتقالا

يف)ةيداصتقالاةوقلايفاًنوناق(لدعلامیکحت)اهيفامب(نيدلاننس

ابلطملدعلاونيدلانتسليداصتقالاثومضملاحبصيوأء(دادعتسالا

يفاهديدحتدارأيتلاةصالخللايهوءقالفلادنعدادعتسالايفاًيساسأ

.هباطخ

لدعلاىلإاهيفضرعتيف(لدعلابةرامعلا»ةسماخلالیدامآ

مهتتشتوسانلاروفنيفروجلاةروطخانهركذف.نمألاورارقتسالايف

ءةيداصتقالاةكرحلاروهدتوءدالبلايفنيدرمتملاروهظر

ددحعةرجهوتاعاطقلاعييفجاتنإلابمامتهالامدعوءلدابتلافعضو

نأحضوياذكهوءملظلانماًرارفدالبلاجراخةيداصتقالارطألانم

 

.قباسلاعجرلا*٩
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ماظنيفنايساسأناطرشامهوءنمألاورارقتسالايفنوناقلدعلا

لامعلاحالصإ»ةعباسلاو«لامعلاحالصإبلدعلا»ةسداسلاليلدامأ

ةلدأيهف“كلماداقتفابءارزولاةماقتسا»ةنماثلاو«ءارزولاةماقتساب

ليلدلاوهيذلاءنماثلاليلدلاوحندوعصلايفةلسلستمةطبثرمءةئالث

دوعصلايفةلسلستموةطبارتمةقيقحلايفاهلكةينامثلاةلدألاو.ىلعألا

داقتفاف.؛كلملاداقتفا»#وهيذلاءنماثلاليلدلاىلإلوألاليلدلانم

حالصإيفساسأءارزولاةماقتساوءءارزولاةماقتسايفساسآكلما

وهوليلدلوأىلإاذكهولدعلايفساسألامعلاحالصإوءلامعلا

ءارزولاةماقتسا»ليلدرخآو«دنجلابكلملا»ليلدلوأف«دنجلابكلللا»

ءدنجلابمتيدقفتلاوداقتفالانألءنومضملايفنادحتم«كلملاداقتفاب

ءانفرعامكةيركسعلاوةيندملاتاسسؤلاورطألاةعومجموههدنعدنجلاو

ةعجارمءةعجارملاوهدقفتلالبءةبقارلاينعيالدقفتلانوكياذكهو

امبلمعلاةيقرتوميظنتوريوطتىلإفدعةعجارمتاسسؤلاورطألا

لاحكلماداقتفاب»اذهلبقلوقيهلعجامم.ةيفرظلاتايطعملابساني

لمحيامكو.داقتفالانومضميفدوصفشملاوهعاضوألاوُلاحلافهتیعر

سفنيفايقالخأاًنومضمكلذكلمحي(ةعجارم)اًيتَقتاًنومضم«دقفتلا»

.تقولا

نيتجيتنىلإ(ةوقلا)دادعتسالاةموظنلليلحتلااذهنمصلخن

نيتيساسأ

(ةلودلا)ناطلسلاماظناهيلعسسأتیيتلاةيطرشلاةموظنملانإ١

ددجتملاةعجارملاًادبمساسأىلعالإ(ةوقلا)دادعتسالاققحتنأنكميال

.اداقتفالا»

ققحتينأبجيءقالفلادنعدوصقللاةعجارملاماظننإ۲

.اءنيطالسلايفىلاعتهللااهلزنأيتلاكولملاةيآ»نماًالطنامالسإلاب

:ىلاعتلاقفلودلاتابثوكلماءاقباهيفيتلاةماعلاةسايرلاهتضتقا

.١٠-١١:كللاجات()
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مث»:جحلاةروسل]4ريَتوقهلاكةينمهناسلول

:لاقفرصنلاطئارشحضوأونيروصتملاىمس

يفنإيرل

وتايو

فورماوو

:چحلاةروس]ركشانعاوَهَتَو

."«ىرتامكطئارشعبرأمهيلعطرشوءكولمللرصتلاهللانمضف

نأبجيراصتنالا.هئاحبسهلراصتنالاطرشبهللانمنذِإرصنلاف

زکرمهعفروءضرألايفمهلهللانكمنيذلاكثلوأديىلعنوكي

:فادهأةعبرأقیقحتبنوکيللمهراصتناو«ةدايقلا

نولوؤسم«ضرألايف(ةالصلاةماقإ)هللابةلصلاقيقحت

.للابةمألاطبرنع

هللراصتنالانمكلذنأل(ةاكزلاءاتيإ)هللاقلنعفنلاقيقحت

.لجوزع

ام:فورعموريخلكنعمهلثحبلابهللاقلخةسايس-

"كلذيفنولمحتيو؛مهيمحيومهدعسيومهيوقيومهيقربومهديفي

هرمهنألمهقحيفكلذبوجوبعانتقالاعمءةقلطملاةلماكلاةيلوؤسملا

يأ.رمأ:نڎِٳوهفءقالفلادنع«داقتفالا»نومضموهانهرمألاو

.فورظلابسحبةددجتمةلماكةلماشةعجارميأ.دقفت

مییذؤياملکنع:رشلکنعمہداعتبالابهللاقلخةسایس۔

۔مهایندومهنيد؛مهتمالسومهنمأدیو؛مهعاضوأعضعضيومهفعضيو

ءةلماشةعجارم«مالسۈلابةعجارميهنذِإرصنلاطئارشف

ريشيامكوءةميركلاةيآلايفرصتلاطئارشنيماضمبسحةددجتمو

 

هَلسنو:ناتيآلاو.۳۲:كولملاجارس:يشوطرطلانع١٠:كلملاجات()

.ڄحلاةروسنم48..مُمَكَتنإنيَلأا»مث.ورضينم
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.اضيأةروكذملاةموظنملايفاداقتقالا»نومضماهيلإ

نيئاوقضعب(هريغويشوطرطلاىلعهدامتعاب)قالفلاميقياذكه

وأ(...)مهدعاوقتعضعضتنمف»:تاراضحلاولودلاطوقسومايق

بابسأاوأرورومألامهيلعتبرطضاوأءةنتفوأغابودعمهيلعرهظ

يفثدحييذلابارطضالاوللخلاف..هللاىلإاوأجليلف:رايغلا

جرافاولخادلانمةاغبلاونيدرمتلاروهظرءنتفلالاعتشابلودلا

(بوغللاهيلعناكامك)ةدقعللانتفلاةجيتتلاوزىلابماظنلادیدېتو

...ةيركفلاوةيعامتجالاوةيسايسلا:طاطحنالابابسأو

(ناطلسلا)ةنايخنعبيستينابرباقعىوسةقيقحلايفتسيل:خلا

نإيَا:هلوقيفهناحبسقحلاهيلعاهطرتشايتلاةعبرألاطورشأل

اهوايماةاايئرةوكصلااماماألايميك
r SeA e?

هلنيكمتلالباقم.ةيآلا[١4:جحلاةروس]4ٍرْوُمألاةّبقلعولوونع

رامعتسالاموجهوءبرغملافعضقالفلارسفيكلذبو.ضرألايف

ةقالعلاديدحتنموءتاذلانمهيفقلطتيايلخاداًريسفتهيلعيوروألا

.(ةيمالسإلاةلودلااهيلعتماقيتلا)تاذلااهيلعتماقيتلائدابملاعم

زاهجلاداسفنأ(اًمئاديشوطرطلاعماًقفتم)قالفلاىريمثنمو

يلاتلابوءةعبرألاطورشلانع(ماظنلا)ناطلسلاجورخةجيتنوهيرادإلا

اذهنأل.طوقسلاورايهنالالماوعنمداسفلااذهوجورخلااذهنوكي

لكمعيو؛تايوتسلاميمجىلعرشتنيولفسألاىلإىلعألانمدتميداسفلا

ةيونعملاوةيداملاتاموقلالکبرخيریمدتهنإ.ءيشلکبيصيوءحلاصملا

ردصمنإ.اهبيرختدئعةلسلسلاىرعككفتتامكاهككفيوةمألل

لکرادماهیلعفءايلعلاةدايقلاوهقالفلاريبعتبسحداسفلاوحالصلا

ءةردقلاونيكمتلادوجولعرادملانوکیفا»ءيشلکًاشنیاهنمو«ءيش

توبثنألالماشباطخلاناكءدارفألانمدرفيأيفتدجونإف

تايئزجعيمجيفصخألادوجولء؛معألاتوبشثمزلتسپ

.مع۱

ءارقتسالا»نألءارقتساىمسيالواًّسايقاذهىمسيو.١٠:كللاچات()

مكعلانالهتايئزجرثكأيفلاقو؛هتایئزجرٹکأيفهدوجوليلکىلعمکحا:وه

یمسیو.اًمسقماًسایقلبءارقتسانکیمهتایئزجعیمجيفناکهل
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نيكمتلادجوامثيحفةردقلاونيكمتلادوجوىلعنْذِإرادلاف

يفتاطلسلاعيجردصمنأللءفاسفلاوأحالصلاردصمنيعتةردقلاو

توبث#ناكمثنموءايلعلاةطلسلاوهةفلتخلملاةزهجألاوتاعاطقلالك

عيمججيف[ةطلسلا]صخألادوجولءمعألاتوبثمزلتسيصخألا

ىفةرثؤمايلعلاةصاخلاةطلسلانأ:يهةجيتنلاوتايئزج

؛ينهلااهريمضوءاهكولسيفةرثأتمةيتحتلاطلسلاوءةيتحتلاطلسلا

يلاتلابوءايلعلاةطلسلاباهئدابمواهقالخأيفرءاهدنعةيلوؤسملاةميقو

طورشلاىلعتظفاحاذإايلعلاةطلسلايأ«ةوقلاونيكمتلا»باحصأف

اهيلعتظفاح:اهبتمزتلاوهناحبسقحلااهيلعاهطرتشايتلاةعبرألا

سكعلاوالماشباطخلاناكودكلذكاهبتمزتلاوةيتحتلاةطلسلا

ةيآلالالخنمةوقلاودوعصلانوناققالفلاددحيكلذبو.حيحص

ةعيبطةجيتنلابرسفيوءطوقسلاوفعضلانوناقلباقلابددحيوءةميركلا

مدعتالکشموءممألايفثدحتيتلاتابلقتلاوةكرحلا

.يمالسإلاملاعلاةيقيوبرغملايفرارقتسالا

باحصأىلإهبهجوتيةمزألانمجورخللهحرتقييذلالحلاو

:مهيلعطرتشیفةردقلاونيكمتلا

مهنيپامحالصإبهرادقأءوسنماوريجتسيوللاىلإاوأجلينأ»

.نيكمتلاقاٹمعارتحايأ۔(هناحبسهلیبو

لبسبوکروهللاهعرشيذلاءطسقلانازيمةماقإو#

.ضرألاوتاوامسلاهبتماقيذلاقحلاولدعلا

.«نيدلاعئارشراهظإو»

:تافيرعتلا:يناجرحلا? .«هتايئزجعبتتبالإلصحتالهتامدقمنألءارقتسااذه=

ء۸

ةثالثىلعهراشتناوداسفلالصألوحءاملعلافلتخافيكدعباميففرعتسو

-ةيعرلاىلإمهنموءاملعلللقتنيمثةمقلانمأدبيداسفلانأیریلوق? :لاوقأ

مهتموءاملعلللقتنيمثةيعرلانمأدبيداسفلانأىريفيآرلااذهسكعيلوقو

ةطلسلللقتنيمثءاملعلانمأدبيداسفلانأىريثلاثلوقو-ايلعلاةطلسلا

.ةيعرلاىلإاهنموايلعلا

:كللاجات
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.؛ملاظلاديىلعذخألاومولظملارصنو»

.(نيفعضتسلاوةجاحلايوذةطلاخو«نیكاسملاوءارقفلاةاعارمو»ل

يفتطرشيتلاةمزاللاطورشلانمهباولخأاماوكرادتينأو»_

...رصنلا

ةريطخلاةمزألانمجورخللاًبسانمقالفلاءارييذلالحلاوهاذه

تمدقتيتلاطورشلانومضملمحيلحوهو«برغملاابرميناکيتلا

ناكدقل.رصنلاونيكمتلاقاثيمتددحيتلاةميركلاةيآلاجمانربيف

اميفمزالتتطورشباطبترمناكهنكلوءاّريبكاًبلطمديدهتلاداعبإورصنلا

.ةيلاتلاةرقفلايفقالفلاهررقيامېسحلولعماوةلعلامزالتاهنیب

ةموظنملاةلدأمزالت

اخرشةموظنملاطورشوأةلدألمزالتلااذهقالفلاحرشي

:لوقيف؛لالدتسالايفةقطانملاحلطصمهيفمدختسي

وهاماهئمولالدتساوهاماهتملئالدلاهذهو»

اًشيأهريغلاًدهاشاهدحأناكفتلخادتامبرو.نيضيقنلادحأب

اهاتبمنسحللخادتملافذحنملو.مزالثلانماهيفالةروكذملاةرئادلانم

اميفاهنمليلدلاهجوو؛هتررحةفوذحملاتامدقملايفنكلوءاهانعمقورو

٠:لوقتنأيلامجإهجوىلعاهانعممزالتريرقتيفكلو.هتنيبنكمي

؛لعافوءةلعوءةروصوءةدام.:نمهلدبالدوجوملكنإ

.۳۲:جارسلايفيشوطرطلانع١٠-١٠:كلللجات()

ىنعمبلامعتسالايفمزاللاو-ءيشلانعهكاكفناعنتميام:وهمزاللا)

.بجاولا

١۱4-١۹٠:تافيرعتلا:يناجرحلا

ءرثؤملاىلإرثألانمكلذناكءاوسلولدملاتابثإلليلدلاريرقت:وهلالدتسالا()

دحأنموأ.(اًبلآم)الًالالدتساىمسيووأًالالدتساىمسيو

.رخآلاىلإنيرثألا

.۱۷:صيناجرجلا

ةطلسلاةيعضولتاناكمإلاوتاهجوتلا:ليلحتلابجرختسيةياغلاوةلعلانم()

.اهقعضواهتوقوصانعددحتءارقتسالابوءفلؤملادهعىلعاهفادهأوبوغلاب
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.ةرئادلاتويب:كلملاةدامف

.ةرئادللظفاحلالكشلا:هتروصو-

۔مدعلانماهجورخوبيكرتلا:هلعافو

لعافلاةدئافلناكنإءةياغلاوه:ةثالثلاهذهعومجمو

.«لعفلالبق

:يعرشلاويحالطصالاىتعملاىلعاهلتعضويتلاةرئادلاةدئافو

.ةيعرشلاوأةيلقعلاةسايسلا

نعةروصلاكاكفنانيكميالهنأةمكحلامولعيفررقتدقو

الاناکاذإو.اجنودروصتتالداوملاوءداوملانودروصتتاليهفهفاولا

ىفرثؤمهمدعنأامكءرخآلايفرثؤمامهدحألالتخاف«ناكفلي

)۳۸(11
.٤.

مهدنعتراصیتحاهمزالتواهضعبىلعةرئادلاهلصفقوتلو

ءاج»:هئازجأمامتبالإلقعياليذلاءةروصلايفدحاولاءيشلاك

.ااهردصلعاهزجععجروءرودلا

اذهلجألو.زئاجوهوءنيهاضتلالقعتكيعماذهلبءيقبسلاوهو

.«فلسامك۔وطسرأةرثاديفنودلخنباهنسحتساىتعلا

دحىلعكلمايناهتبسنوءتويبلاهذهمزالتكلحضتياذهبو

مارجألاوءازجألاةلصتمءتايعللاًدحاوتراصىتحءءاوس

:نادبألاك

٤٠.ةرئادلاءازجأنمءزجنودروصتيالاذهىلعكللاف

.لعفلالبقلعافلااهلقعيتلاةدئافلالمأت(۳۷)

ثيحبءديدجتلاوحالصإلايفاًنوناقهدنعلثمييذلايمتحلامزالتلااذهلمأت()

يلاتلابوءديدجتلاوةوقلاودادعتسالاققحتياللوصألاعيديدبتمنيماذإ

.طوقسلابرمألايهتنيو«مازجنالارمتسيورمتستس

١٠:كللاجات()
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(ةموظنملا)ةرئادلاءازجأمزالتصنلااذهيفقالفلاعضوياذكه

۔ءاوسدحىلعكلمايف(اهتجرد)اهتبسننأامكءالماكاًيطرشاًنزالت

.ةموظنملاءازجأنمءزجنودهروصتنكميال(مكحلا)كللافيلاتلابو

بناجلاىلإدقعملايقطنلايرظنلابثاجلانمقالقلالقتنيو

ةيطرشلاةموظنملاءازجأمزالتنعةيدامةروصمدقیل؛سوسحلايقيبطتلا

:لوقيف

ةوثادبعكاهلعجءىنعمةرئادكلماداوموطسرألعجامکوا

نمهصنو.طاطسفلابسانلاوناطلسلاومالسإلاهيبشتل«سوسح

:جارسلا

باتطألاودومعلاوطاطسفلالثمسانلاوناطلسلاومالسإلالثم»

.داتوألاو

.مالسإلا:طاطسفلاف

.ناطلسلا:دومعلاو_

وهقضعيالإمهشعبحلصيال«سانلا:داتوألاوبانطألاو

يقءاوسدحىلعاوكدعبوءهانروصامیفحیرصنسحهیبشت

۲.

داتوأودومعنودبطاطسفءانبمايقروصتنکمیالامکفنذإ

طاطسفلاف.سانأومالسإنودبناطلسمايقروصتنکمیال:بانطأو

تاطلسلاوءناطلسلايمالسإلاو؛بانطألاوداتوألابدومعلاودومعلاب

ةموظنملانومضمةيئالثلاةيطرشلاةموظنملاهذهلزتختاذكهو.سائلاب

.ةفلاسلاةينامثلاةيطرشلا

ةموظنملا/ةرئادلاءازجألضافت

ةقباسلاةينامثلاةموظنملايفةرئادلاءازجألعضويذلابيترتلانإ

-4۹:جارسلانع١٠:كللاجات()
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ىلعيأءكنجلاىلع(مكحلا/كللا)هيفموقييعضوبيترتوهلب

ةادأمدخيامنإو«ةيتاذةوقققحيالاذهوءفنعلاىلعءةيركسعلاةوقلا

دقاهنأل«واذفعضرصنعحبصتدقةادأيهودنايهةوقلل

وه(ةوقلا)دناناكالكلذلوهلععافدلاوملظلاةئايصلمدختست

ريغةرئادلابيترتناكءهمدغتوءازجألاةيقبهيلعرودتيذلاةوقلاروح

كلذباهبيترتنأريغءةيعرشاهلكةرئادلاءازجأنأاذهنممهفي

وه(لدعلا)نوكينأبجياًيعرشحبصيلو؛يعرشريغبيترتلكشلا

قلطنيثيحبهمدحتوةرئادلاءازجأةيقبهيلعرودتيذلاةوقلاروحم

يفلدعلارابتعاب.ادنحلابكلملا»لدب«...لدعلابكلمانمبيترتلا

:قالفلالوقي(كللا)مكحلاطورشةمقيفيتأيةيمالسإلاةعيرشلا

:ةبتراهفرشأوةلزنماهالعأفء؛عرشلاةهجنملضافتتةرئادلاو»

يغبنيةملكلليمالسإلاموهفلابةوقلاىلإلوصوللنذإ

كلذبوءةعيرشلاروظنمقفواهبيترتو؛ديدجنمةرئادلاءازجأليدعت

.؟لدعلابقالفلادصقياذامنكلو.(ةوقلا)دادعتسالاقيقحتنكمي

ةوقللةيسايسلاةموظنملايفلدعلاموهفم-

ةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانماًددعضرعتسيامدعب

لدعلابوجولوحهريغوجارسلانعالقنءامكحلالاوقأوةفيرشلا

:نيمسقىلإلدعلامسقي«هتيمهأو

.يوبنلالدعلا-

.يحالطصالالدعلاو

يفىروشلاماظنبلمعلاوه:هدنعيوبنلالدعلاةصالخ١

نوكيلء(يملععمجم)ةيراشتساةيملعةثيهعضوقيرطنعمالسأإلا

يأ؛ملعنعارداصيأءةعيرشلانعاًرداصءاًّيعرشيسايسلارارقلا

:لوقيفرارقلايفةعيرشلاميكحت

ىلإناطلسلاعمجينأهيفلوقلاةلمجف«يوبنلا? لدعلا? امأ»
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.اهلكابوروأضيرحتاهدضراثأامماهسفنةينيتاللا

ءاقبلاةيرظتلةيلالدتسالاتانوكملاليلحت

ربتعيوءةيامحلالبقيرغملاركفلاىلإهذهءاقبلاةيرظتبّرست

٤٤۸/1۳٦۱۸14۲7-يناميلسلاجرعألانبدمحم

يوروألاركفلايفءاقبلاُةركفُثغطدقل.اهنعملكتواهبمتهانملوأ

فحزللةيريربتةيجولويدياتحبصأوءيناميلسلارصعلالخيسايسلا

الوءاّصوصخيمالسإلاملاعلاواًمومعماعلالعديدجلايرامعتسالا

:يهةثالثبابسألابمتهايناميلسلاالصتا

يفءاقبلاةركفهتثدحأيذلاريثأتلالالخنم? هّبنينأ١

ةيمهأىلإ? ثيدحلايرامعتسالاعافدئالاوبوعشلانيبيراضحلاعارصلا

راصتنالاويقرلاوروطتلاوةوقلانعثحبلايفيجولويديالازفاحلا

.ثيدحتلاو

جرغألانبابفورعملايناميلسلارداقلادبعنبدمحمنبدمحمكللادبعوبأوه)١

رثإناسملتتمدقدقهترسأتناكوءأشنابوسابدلو؛ينسحلايركسعلا

ةراجتلافرتحامثءهرصعءاملعىلعنييورقلابسرد.رئازجللاسئرفلالتحا

ةكرحلاهذههتنكمدقوءىرخألاندملاضعبوناسملتوسافنيبددرتيناكف

يفريكفتلاوبرغملاورئازحجلايفنيفقثلانمددععملاصتالانمةيراجتلا

تعحتةيسايسةيلخلوأكلذباشئافريرحتلاةكرحدوقييسايسميظنتسيسأت

ميلعتللةرحةسردملوأًاشنأامك.ناسملتب(ةيرئازحجلاةبيبشلايدان)مسا

.؟بوعللاناسللا»هباتكنمضدجويميلعتلاماظنلاماهاتورشمعضوو.سافب

ىلعحليهلعجاممروطتلابابسأوةوقلابايسأنعثحبلايفهمامتعازكرو

سصالخاناكرأيهو؛يسايسلاميظنتلاوءةيبيرجتلامولعلاوءداصتقالا:ةيمهأ

لازياماهمظعمبتكلانماًددعكرت.ريرحتللةيرورضاهاريناكيتلاةئالثلا

٠:اهتماظوطخ

برعلاناسللا-.طوطغ? تادلجمةعبرأيف.خيرامشلاةرهزوخيراتلاةدبز

ناسللا:ناونعتحتهرصتخادقو.طوطخم? برغملالوحنيرمعملاتقاهتنع

هذهنودىرخأبنكهلو? عوبطم-برغلالوحيينجألاتفابتنعبرملا

ناسللاةمدقمبهتجرتدجرتامك.۷۹/۷:مالعألا:يلكرزلا? .رعشناويدو

يرمعلابدألاو.١/١١٠:ىصقألابرضاخرؤمليلدو.عوبطلا-برصلا

,طوطخم? علاطللافاحتإلعباعلاليذلاو.٦/۲۳۲:صوصتلاو

٢۳۸



 

هللاىلعءالدألامهو‹ءؤاهقفوهتاعروهتظفحمهنيذلاملعلاةلمحهسفن

دابعلنوحصانلاوءهللادودحلنوظفاحلاوءهرمأبنومئاقلاوءلاعت

روديكلمبقلخار»:هلوقبيروشلاماظتلاتازيمباخضوم..هللا

مهحيشرتبابسأددعيمث.ءاحلصلاتاوعدوءاملعلاحئاصتنيب

:ةراشتسالل

:لچوزعلاقدقو:طسقلابمهمايقوىقحلامهتفرعم

EFديت P۲?ەدىاسارئاقياب6ىشلا

ةعيرشلالعجءقحلالوقبمهمازتلاوءملعلاف:[1۸:نارمع

.ىروشلل

ةئارولاف»مالسلامهيلعءايبنألاةثرومهو»:ةيلاسرلامهتفيظول۲

هتنایصوقحانععافدلا:يهةئارولاةصالخوءرايتخالانمرصنع

ىلإةوعدلاوءفاسفلاةبراحوءلاكشالانملكشيأيفلطابلاضفرو

يهةيلاسرلافءيلاسرلابجاولابمايقلامهمازتلايهةثارولاف.ريخلك

ابناةثرواوناكاهببسبوءةثارولا

سا:هناحبسهللادنعمهماقمولعل۳

انماءبَلهلأعقرب:ىلاعتلاق1 مکناون

همارتحاواريدقتف۔.[:ةلداجللاةروس]€تحيدمَانب

ةميقريدقتوةراشتساللىنعمءاطعإيفةيعرشةرورض0

.ۍروشلا

ةقثباستكابقلعتييسايسببسل٤ ةلامتساهيفو»:ةمألاةقث

«هريقوتوهتبحمىلعمهعامتجاوممئاطلسلمهتينصولخوةيعرلابولقل

نيموكحملاومكحلانيبةحلاصملانامضوءيلخادلاقفاوتلاقيقحتلنذإ

ةراشتساپيأىاملعلاةراشتسابلمعلاوءىروشلاًأدبمبمازتلالايغبني

اهتسرامغوءاببعشاًبلطمتناكمثنمويعرشًادبمةعيرشلافءةعيرشلا

.ةوقلاودادعتسالانموهويلخادلاقفاوتللقيقحتهيف

«مهنوداًرمأعطقيالنأناطلسلاىلعبجوا»اهلكبابسألاهذهل

يفولاعتهللامكحيفهنأل‹مهتروشمبالإلصفيالو

.١٠:كللاجات

£



 

ةلزنمهناحبسهلزنينأناطلسلاىلعتابجاولالقأو«فرصتيهتعيرش

ا.هعمهيلاو

ةيمالسإلاةسايسلاويعرشلالدعلاةماقإلقيرطاذهف»:ةصالخلاو

ةدعملا«بويعلانمةملاسلاةمزألةذخآلاءةحلصلملاهجولةعماجلا

:رايخألاءارزولاةرواشمبالإهمزحمتيالمزاحلاكلمانأامكو»

٠“*”هراربألاءاملعلاءاتفضسابالإهلدعمتيالكلذك

ماظنلاةملسأ-ب

ناطلسلاةيمهأ١

كلذبحرصامكء‹قلخللهللانمةمعنةطلسلانأءاملعلاربتعي

مهَصَْبسالاوَلاُمُفَدالووىلاعتلاقثيحمير ضبمصب

دلارو4تيللعلقبفودهلآهامحلفأل

‹مهلناطلسلاةماقإبنيلاعلاىلعلضفوذهناحبسوهفت

«نيربجتملاةاغطلاونيلاظلاملظفكبءمهنيبرارقتسالاونمألاقيقحتل

نيمأتوءءافعضلانيمأتوقحلاولدعلاضرفو؛نيدتعلماءادتعادرر

اهدييشتوةايحلاةيقرتوءةيعامحجلاوةيدرفلاتايوتسملافلتخمنيبتاقالعلا

كلذليلالمسلاويئاجللاوفقالفلابرضيو.ةطبضنموةحلاصنيناوقىلع

امكءمهريغويشوطرطلاويسويلاويلوستلانعالقنةريثكةلشمأ

ءةفيرشةيوبنثيداحأوميركلانآرقلانمتايآبكلذىلعنودهشتسي

ةرورضلوحةخسارةقيقحديكأتىلإاوصلخيلكلذلكءةيملعمكحو

ءةيوضوفلاةينهذلاةهجاومنوديرياوناكءةايحللاهموزلوةطلسلا

ةطلسلانعجورخلامعدت؛برغملاىففئاستحبصأدقتناكيتلا

ةايحللاهموزلوةطلسلاةرورضلعهتمديكأعلناکفءاهدضفقتر

.اهسفنةحفصلاوهسفنردصلاينعيرركتلامقرلا(١)

لوألالصفلا٠٩:ةناعتسالاةيانعو.۲۹:كللاجات:هجوتلااذهنعمجاري()

امو٠٠٠:ةيهبلاللحلا.٢۳:يشوطرطللكوللاچارسنع? ثلاثلابابلانم

.اهدعب
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ءةطلسلاةديقعباهعانقإوءةيوضوفلاةينهذلاهذهلةهجاومةباثمب

.ةايحلاونمالاورارمتسالاوةايحللاهتيمتحو

ناطلسلاونيدلامزالت-٢

ءارمأللاًراعشإوءةهجنمعمتجللاةيئهذيفًأدبلااذهلاًريزعتو

موقي(ةيراضحو)ةيسايسةدعاقلاًسيسأتو«ىرخأةهجنممهحلاصمب

«نامزالتمكلملاونيدلا»نأءاملعلاربتعا:ةثلاةهجنمةمألاماظناهيلع

ملاموءهسراحكللاوكلماسأنيدلاف:رخآلانعامهدحألىنغال

سراحهلنکیملاموسُأهلنکی

بجينوناق(ناطلسلا)ةطلسلاونيدلانيبمزالتلااذهف

ناطلسلامهفيىتحءهريغوقالفلالوقبسحهداقتعاوهبيعولا

تأو«نيدلاىلعهظافحنودبنوكينأليحتسيهرارمتسانأ(ماظتلا)

هلبيرغتوهدوجولبرضوه«هنعهيلغتوأهيفهطيرفتوأنيدللهلام

ماظنللةصلخةحيصنوماههيبنتوهوءهروذجعالتقابعارسإوقمعلايف

اعمةمألاو

نرقلايفبرغلاءاملعربتعا؛مزالتلااذهةقيقحنماًنالطناو

يوروألاوزغلاوديدهتلاةهجاوملدادعتسالاقيقحتنأ(م۱۹/ه۱۳)

.ناطلسلاونيدلانيبمزالتلااذهقیقحتنودبلیحتسي

ةيسايسلاةمظنألالضفأةفالخلا_۳

نيب)ناطلسلاونيدلانيبمزالتلااذهنأهريغويئاجللاحرشي

دوجولليطعبو؛يراضحلالامكلاققحييذلاوه(ةلودلاونيدلا

ةقيقحلانماًنالطناءةيونعملاوةيداملاةوقلاليصحتنمضيوءهانعميرشبلا

زيميريسفتلااذهساسأىلعو.مزالتلااذهاهيلعموقييتلاةيلاسرلا

ةمظنأةثالثنيبةيمالسإلاةيسايسلارداصملانعًلقنيئاجللا

فيس.١١٠:ةيلعلارخافلاو.۸۰:ةئاعتسالاةيانعو1:ةرفكلاعمقم(٤٤)

.١٠:ةرصنلا

م١۱۹۱دودحىلإيضاملانرقلانمةلحرلملاهذهيفةيبرغملارداصملاتمئها

لحديحولايساسألاردصلملااهتربتعاوءةفالخلاةلكشمباًديازتمواًصاخاًمامتها

يفيلالمسلاوركتبلاكلملاجاتيفقالفلاوةرفكلاعمقميفيئاجللاف:ةمزألا
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يطعيو؛يراضحلالامكلاققحييذلاحلصألااهنمزوفیلءةيسايس

«نييقابلانيماظنلانمنيبتيامنيبلآلكشبةوقلارفويوءهانعمدوجولل

ةثالثلاةمظنألاهذهو.بيرختلاوداسفلاامإوةيدودحملارروصقلاامإ

:يهاهنيبزيمييتلا

ىضتقمىلعةفاكلالمحوهر»يعييطلاكللا

ةسايسلاهذهيفنيناوقلاوءةيعيبطلاةسايسلاماظنوهف“”ءةوهشلاو

رهقلاوةوهشلاوضرغلافديءدبتسمدحاوصخشنمةضورفم

ةوقلاوةوهشللساكعناوهماظنلااذهوأةطلسلاهذهنأامبوءةوقلاو

يعيبطلاكللاف.ءالبلكببسوءوسلكردصموهف:داديتسالاورهقلاو

هبقاوعتناككلذلءةيدرفلاودادبتسالاوملظلاوةوقلاورهقلابزيمتينإ

.ءاملعلاهنمرذحتافصلاهذهلوءاّمثاداًروهدتوًالالحاواًّنعض

يفيلقعلارظنلاىضتقمىلعةفاكلالمحوهو»يسايسلاكلملا

ردصموهيسايسلاكللاف.راضلاعفدوةيويندلاحلاصلابلج

ءالقعلانمةضورفماهيفنيئاوقلا»نوكتةسايسلاهذهوءةيلقعلاةسايسلا

نمةبخناهتعضوءةيعضونيناوفيهفةلودلارباكأو

ىلعنذإةسسؤميهفءاراضملاعفدوحلاصملابلج»لجأنمءالقعلا

الاهنأالإ»ءالقعلانمةلثفرطنمةكراشملاو«يعامجلارظنلاولقعلا

نيعفرعتالءرونلااذهلدقتفتتناكالوهللارونبرظنت

اهنألةلماكلااهتروصيفةحلصلايلاتلابفرعتالو؛تاذلابةحلصلا

مهئارآيفمكحتتءالقعلاءالؤهنأىلإةفاضإلابءرهاظلابالإمتهتال

دعبلانمقيمعلكشبواًريثكصقنياذهوءةدودحملاةيصخشلاحلاصلا

خرؤلانأامك.ميباتكلوصفنملصفلكيفاهنوددريةناعتسالاةيانع=

ةفالنلانعثيدعلاب(...مرمرعلاشيجلا)ةمدقمحتتفادمحمسوسنكأ

نعثيدحلل(رابخألاسرط)هباتكةمتاخيفرشملايبرعلاصصخو.اهتيمهأو

الاًنومعو.يرامعتسالاوزغلاةهجاوموةمزألالحيفاهرودوةفالخلاةيمهأ

ةفالثلانعمالكلانماهمجحناكامهمةريغصةلاسروأثحبوأباتكولي

ةمزألانمجورخلليساسألالحلاوهيسايسلالحلانأدكؤياممةلحرللاهذهيف

.ةفيقدلاةرتفلاهذهلالخءاملعلارظنيف

.اهدعيامو١٤٠:نودلحخنباةمدقمعجارو.١١٠و4:ص.ةرفكلاعمقم
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وأ«يسايسلاكللالظيكلذبوماعلايفةيناسنإلاحلاصملاىلإءيسي

روطتبوصقنلااذهلعافتيدقلبءةيرشبلاةعفنملاةصقانةيلقعلاةسايسلا

.ريطخفعضىلإاهسفنيهيدؤتدقءةريبكةيراضحرارضأىلإ

ىفيعرشلارظنلاىضتقمىلعةفاكلالمحيهوا»ةقالخلا

اهلكعجرتايندلالاوحأذإءاهيلإةعجارلاةيويندلاوةيورخألامهحلاصم

نعةفالخةقيقحلايفيهفءةرخآلاحلاصمباهرابتعاىلإعرشلادنع

يهنذِإةفالخلافهبايندلاةسايسونيدلاةسارحيفعرشلابحاص

هللانمةضورفماهيفنيناوقلا»نألءلماشلالماكلايسايسلاماظنلا

قلخلانأكلذوءةرخآلاوايندلايفةعفانيهوءاهعرشيواهررقيعراشب

هللاوءءانشلاوتوملااهتياغذإ(...)طقفمهايندمبدوصقملاسيل

روس4هونيلِمكوكامكرن:لوقب

يفةداعسلاىلإمهبيضفملامهنيدوهامنإمهبدوصقلاف:[١١1:نوتمؤملا

نممهلاوحأعيجيفكلذىلعمهلمحلةعيرشلاتءاجف(...)مهترخآ

.ةدابع

ةياشلاودجولبءايندلاهذهيفاًنبعاودجويملنذإسانلاف

:؛فدهلااذهوةياغلاهذهةمدخيفمهعضتلتلزنةعيرشلاو«فدهو

يهةفالخاو.اّيلاسراًماظنوءةيلاسرةلودوةيلاسرةمأمهنملعجتليأ

لمتكتيذلا«يراضحلاماظنلايهتناككلذبوءيلاسرلاماظنلاكلذ

ةعيرشلاىضتقمببجوف»لماشلماكماتلكشبةيراضحلاداعبألاهيف

ءمېترخآومهايئدلاوحأيفةيعرشلاماكحألاىضتقمىلعةفاكلالح

مهومهماقمهيفماقنموءءايبنألامهوةعيرشلالهاألمکحلااذهڻاکو

.الخلا

لمةرورضلابضرفتوءةرخآلاوايندلارومأبمتتنذإةعيرشلاف

جودزملامامتهالااذهوء(ةرخآلاوايندلا)جودزملامامتهالااذهىلعسانلا

قيرطنيدلاناك»مثنموءنيدلاساسأوهوءةعيرشلايفدوصقلاوه

ققحتتاهبنألءةيسايسلاةمظنألالضفأةفالخلاتناكو.«ةداعسلا

اھلققحتتیتحةنألاهذهلةيسايسةرورضةفالخلاتناككلذلو

1



 

نذإةفالخلافكاقعواًمرشةلضفلملاةيجذومتلاوةوقلايهوءقةداعسلاكلت

ىلعسانلالمحتيك-هريغويئاجللاريبعتبسح? نوكتنأبجي

ةريخلاوةوقلانألءةريخلاوةوقلايهيتلاةداعسلاىلإمهبلصتوءةعيرشلا

.؟ةفالخلاهذهيهامف.مالسإلابملاعلاعانقإلةيرورضةليسو

ةدحاوتاشيرعتةلحرلاهذهيفامهريغوقالفلاويئاجللالقلي

يفمالسلاهيلعلوسرلاةفالخاهنأب»هيفءاجيذلايدمآلافيرعت:يه

نبافيرعتو.«سانلاةفاكىلعامعابتابجوتءةلملاظفحوعرشلاةماقإ

يفاپيبنلانعصخشةبايننعةرابع»اهناهيفءاجيذلانوملس

هةمألاةفاكىلعهعابتابجيهجوىلعةلملاظفحوءعرشلانيناوقةماق]

ىفةوبنلاةفالخلةعوضومةمامإلا»:لوقييذلايدروالافيرعتو

ةسايسونيدلاةسارح

عقواذإ(ةفالخابةقلعتلا)تافيرعتلاهذهيفرصانعةثالثكانهنذإ

:يلاتلابيترتلاهيلعلديامكامامةلالدلاةدحتماهنأدجنسفءاهزرف

.«ةللاظفحو? عرشلاةماقإيف-لوسرلاةفالخ»#:يهف

.اقلملاظفحو-عرشلانيئاوقةماقإيف-يبنلانعةباين»:وأ

.«نيدلاةسارحو-ايندلاةسايسل-ةوبنلاةفالخ»:وأ

نذِإوهفيبنلانعةفالخلاوهءتاذلابددحمةفيلخلاماقمف

نأمغرو.لاکلاموأهيفًالقتسمسیلوزکرمااذهيففلختسم

۸١۱:و١٠-۹:ةرفكلاعمقم

كلمانعاهريغو١٠:طوطخم? ةرصتلافيس:هباتكيفيعابسلادمحمعفادي

.دومحمماقمهنأةينآرقتابآةدعلالخنمدكؤيو؛هبهولبو

ريمألاوةفيلخلاوكللاومامإلانيبجمديف۳۲۳:ةيهبلاللحلايفيفرشلاامأ

ةفيلخمظعألامامإلاىمسيو»:لوقيفدحاوموهفلةفلتخمتالولدماهربتعيو

نعاًبئانوہدابعىلعهللانمةفيلخهنوكلةفيلخوهف:اًريمأواًناطلسوالمو

ناسحإلابهتيعرلاكلامهنوكلمهلاكلميمسكلذلو(...)ءاليهللالوسر

رهقلايهيتلاةطالسلانمقتشموهوءاّضيأاًناطلسىمسيو.مهلرهقلاومهيلإ

.«هتعاطبوجولاًريمَأىمسيو-يقوسدلالاقامك
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ضرعتدقففالختسالااذهطورشركذلضرعتيليئاجللا

زاهجميقأهلجأنميذلاببسلاوهوءاهعمج#ييذلانومضملاىلإ

امظفحلميقأامنإوءهتاذلبولطمبسيليعارلا#:نأبلاقفةفالخلا

:هيلعنيعتياميفةيعرلاظفحناطلسلاىلعفءهللاءاعرتسا

فيرحتوأاهيفةلخادلاخدإلاهنعبذلاومهعئارشظفحنم۔

.اهيناعمل

۔مهدودحلام|وأ

.مهقوقحعييضتوأ-

.مهيلعراجنمةيامحكرتوأ

هللانذإبالإةيعرلايففرصتيالف.مهودعةدهاجمو

٠

ةفيظولاهذه«هتفيظولبولطملبءهتاذلاًبولطمسيلنذإةفيلخلاف

:يهوةقباسلاةثالثلافيراعتلايفاهيلعصيصنتلاعقويتلايه

.«ايندلاةسايسوأ"ءعرشلانيناوقةماقإوأ»«عرشلاةماقإ#١

.دحاوینعمبتافدارتماهلکو

دحاویئعمبتافدارثماهلكو«نيدلاةسارح]وأاةللاظفحو»٢

.اًضيأ

ةلاسرءادألبولطموهلبءهتاذلاًبولطمسيلنذإةفيلخلاف

سيلو«هلوسروهللانذإبةطلسلاهذهيففرصتيوهفمثنمو؛ةنيعم

يسايسقحوأء(ةوهشلاوةوقلاتح:يصخش)يعيبطساسأىلع

ءدودحميداحأدعبتاذنيناوقوأءةنيعمةفئاطحلاصمةمدخ(يلقع)

ىلعسالالمحوهمالسإلايفءارمألافيلكتلصأ»امنإو

.ددحموحضاوةعيبلاوأفيلكتلالصأف.“"هةعيرشلا

۸:و١:ةرفكلاعمقم

0و١٠:قياسلاردصملا()
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ينآرقصنبلدابتمدقعةقالخلاد

ةعيبلاوأفيلكتلااذهنأبلوقيفرثكأىنعملااذهيئاجللاددحيو

اعمةفيلخلاوةّمألانيبةلدابتمقوقحىلعءانبميركلانآرقلاهسسأ

:ميركلانآرقلاهسسأنيفرطلانيبيسايسدقعسيسأتىلإريشيهنأكو

رعلاقفةعيبلاطورشيفاهولمحتيتلاتانامألاءادأبءافلخلارمأف

هيمتنكحاركهلملإيككألااوتنأمكنتهلنإ0:لسجو

ةروسسسم]عباميناكفأنإيبركيايهلأنإلدملابانكنألا

لع-ةالولاوءارماللهجومنيرسفلامالکبسحباطخاف[5۸:ءاستلا

اوفلكيتلاةيعرشلافيلاكتلايهوءتانامألاءادأب-تالامتحالادحأ

:نمةيعولايفاب

.لدعلاب

'.«امهریغوداهجودادعتسانمهعفناهيلعدوعيامباهرمأريبدتو

لاقفءارمأللةعاطلابةيعرلاهناحبسقحلارمأتانامألاهذهلياقمو

نيتكلاثأرلأارغيليأرلاانآانمايلاا:لجورع

.رخآلاقحيموقينأهناحبسقحلاهرمأامهنملكف»:[04:ءاسنلاةررس]

ةروسم]ولولووألإةودرقویشيفعنناناف:هلالجلجلاقمث
(0)

6٠°2.[04ماسلا

قمألاوةفيلخلانيبةطلسلاةقالعميركلانآرقلامظناذكهو

وهاهلةعاطلانأوءتانامألاءادألتسسأتةطلسلاهذهنأاحضوم

تطقس:اہبةفيلخلامقيملوء‹تانامألاءادأطقساذإفءءادألااذهلباقم

هللالإهيفعوجولابجيءنيفرطلانيبفالخمقواذإو.ةعاطلا

[54:ءاسنلاةروس]#وفالإةودرفوئيفمنعتلوسمرلاو

يهوءنافرطلااهيلإعجرياممةمألاوةفيلخلانمىلعأةيعجرمنذإكانهف

ءاهيصنموةفالخلاماظنتسسأيتلايهةعيرشلانأل.ةعيرشلاةطلس

ماظنسيسأتراطإيفامهنيبةقالعلاتمظنوءةّمأللةعيبلاماظنتسسأر

ةيلاسرلاهذهرمتستلو.ةيلاسرطورشىلعتأشنيتلاءةيمالسإلاةلودلا

ء۹4١1:و۱۲-١١:قتباسلاردصلا
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رمأبةّمألاوةفيلخلا)لمعينأوةعيرشللايلعلاةطلسلانوكتنأبجي

.يلاسرلافدهلاةنايصنكميىتحءةعيرشلاةطلس

ةفيلخلاةفيظو-١

مامإلاةفيظونإ:لوقيفةيلاتلاةلدألابةقيقحلاهذهيئاجللاززعي

وهيذلاةيدمحملاةعيرشلاىضتقمىلعةيعرلايربينأ(...)لدعلا

«نوئاقعمتجمهلعجموعمتجللاملسۇينأيأ°«سانلابعراشلادوصقم

ةرهاظلاةبكرملاواهنمةطيسبلا«هتاقالعلکيفيمالسإلانوناقلاهمكحي

دكؤيو.(يمالسإنوناقعمتجميهلعجييأ)ةيجراخاوةيلخادلاءةنطابلاو

:لوقيفىرخأةرمكلذ

«دسافلکحالصو«لئاملکماوقلدعلامامإلالعجهلأنإ

مث.“"«فوهلملكعزفمو؛مولظملكةفصنو«فيعضلكةوقو

:لوقيفكلذىلعىرخأةرمدكؤي

نيناوقةماقإيفمالسلاهيلعلوسرلانعبئانوهومامإلانإ"

رئاغصلاورئابكلانمةفاكلاعئمينأهيلعبجيفءةلملاظفحوعرشلا

.°"...اهيلعءاهقفلاملكتيتلا

توءاجةعيرشلانأل»:هلوقبمامإللىطعييذلارودلااذهللعيو

:يبطاشلاقاحسأوبألاقو.سانلابعراشلادوصقمىلعةيعرلالمحل

اًدبعنوكيىتحهاوهةيعادنعفلكلاجارخإ:ةعيرشلادوصقم»

9

ناطلسىلإرشابلاباطخلابهجوتي؛هلكنومضملااذهنماًنالطناو

:لوقيفهرصع

كتيعرلمحتنأكرمألجورعهللانأ:لدعلاكلمااهيأملعأ»

.١١٠:قباسلاردصملا

.١۱۱-١١٠:قباسلاردصملا()

.۱۳۷-١۱۳:قباسلاردصملا

:قباسلاردصلملا()
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:اهعئارشظفحواهتیدةماقإىلع

ةدابعونيدلاةماقإباهلكاهرمأتوءاهقلاخةدابعىلإاهوعدتنأب

ةفاكهيلعنيملسملاةالولمحيفنيدلاةايحهللالعجدقفءنيلاعلابر

ةالصلاوةراهطلاكرتك-:مهتعيرشهزيجتالامتمهعتمو؛نيملسلا

برشوءةقاكزلاعنمر‹نيمتنإداهجلاو«بجونإجحلاومايصلاو

ءلولغلاو«؛بصغلاوءةقرسلاوطاوللاوءىنزلاو«سفنلالتقوءرمخلا

.فحزلانمرارفلاوءةبارحلاو

ةبقاعمو«مهانعميفنمورايخألانولقنينيذلاسيساوحجلاعطقو

ةرفكللنيدلابتكميبينمديىلعبرضلاوءاًسوساجنمآنم

.سيسلاهلعفىلعهتبقاعموءنيدرمتملا

رهظلعفلامرحلكنمكلذريغىلإءروجلانمةالولامنمو

كنيعوهبهللاكفلكامبسحهبانتجارهظلعفلابجاووأءهباكترا
.°*لإ

ديكأتلاببسفرعننأميطتسنماهلاصتلااذهلالخنماذكهو

فورظيفيرغملاعمتجملاداسفهنإ:هتفيظومايقلايفناطلسلارودىلع

كلذىدأفءةيئيدلارئاعشلاةسراممنعىلختيذخأثيحصذهةهجاولا

يهداسفلااذهاهققحيتلاةجيتنلاوءهعاونألكبهيفداسفلايشفتتىلإ

هنیدنويحبصأفءعمتجملاىدلةينطولاةعزنلاوةيمالسإلاةديقعلاطوبه

.نيييوروألاةازغلاحلاصلهئطوو

اذهنمعمتجملل(ماظنلا)ناطلسلاةئايصنأيئاجللادكؤيو

يف(ماظتلا)ناطلسلاىلعلجورعهللاهطرتشاطرشوهداسفلاوطوبهلا

:یلاعتلاقثیحميركلاتآرقلا

وَلَااشاىفورکننإبِنَا اوروايارهول

وهو:جحلاةروس]€روماةعم?Hrكَمَانعوهوفورم

 

.١٠٠-١١٠:قباسلاردصملا

نآرقلايفقافتالااذهطورشقالفلاللحدقو١١٠:قباسلاردصلا

:نععهتامولعملقنامهنملکو٠ء۳٤:كلملاجاتاماهاليلحتميركلا

.١٤۱:نودلخنباةمدقمو.۸:كولملاجاوسيفيشوطرطلا
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يفاهلازتخاواهعونواهعوضومىلإوءةوقلاةركفىلإهنينأ٢

.اهتروطخواهتيلعاففاشتكادعبءةيبيرجتلامولعلا

هرطخو؛همكعحتيتلائدابلاوءرامعتسالاةركفىلإهبنينأ-۳

۔لواحٺو«يناميلسلادنعةيرظنلاهذهلیلحتليامیمدقنو.ماعلالع

:يلاتلالكشلاىلعرصانعىلإةككفملوصفيفاهضرعتنأ-ليهستلل

ءةيزيرغعفاوديهيتلاءاقبلاعفاودبقلعتي:لوألالصفلا

:يهرصانعةئالثيفصخلتتوءةعيبطلاوعبطلاقطنماهمكحي

وأ)عقادوهيذلا(ءاقبلاةدارإ/ءاقبلابح)«ءاقبلابلطا»١

اميسحناسنإلايف(ةايحلابحنم)يناویحيزيرغ(یطعمربس

نمهریغکناسنإلانأءالقعلاررق»دقق‹ملعلاورظنلاولقعلالهأهررق

.٩لماعءاقبللبلاطتاناويحلا

نألءاهعونناكامهمتانئاكلائةزيرغاةنميهلابلط»

ءةفيعضلاتانئاكلاوةيوقلاتانئاكلادوجوبزيمتييعيبطلاطيحلملا

نائفاكتيالامهتألقايحلاننسيفنايوتسيالنادضةوقلاوفعضلاو

لعموقيضرألاىلعةعيبطلانوئاقنوكيكلذبو.ةوقلانازيميف

يفةوقلارصنعىلعدنتسيةيباختنالانوناقنأامبوء'”ةيباختنالا

وکیاذكهو."”«فيعضلاالإدابيالويوقلاالإملسيالن»حيشرتلا

.ءاقبلاعفاودنمهنألةزيرغةنميهلابلط

هروعشلءناسنإلايفيساسأيزيرغعفاد«ةوقلابلط»

لكشبةيباختنالاوةيناودعلاهيفرطيستيعحيبططيحطسوفعضلاب

بجيريطخطيحهّنإ؛ضرألاىلعةيحلاتانئاكلاعيمجدنعيزيرغ

.١۱۳:برعملاناسللا(١)

.اهركذقبسيتلاتوهجابوتلوةيرظنو«نیورادةيرظننومضفمنذإظحالن()

؛دنعطبضلابنومضملااذهدجويو

:ساملیددولکو.٢۳۲:ثیدحلاابوروآخیرات:رشیفو.۱۳۹:نوارپيرفج-

:.ةسايسلاملع:هباتکيفبعصنسحو۳:ةيبوروألاةراضملاخيرات

۸.

ء١۳٠۱:بورعملاناسللا()
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اذهبسحوء(كلملاةيآوأ)كوللاةيآبءاملعلاءامسيذلاقافتالا

تاطلسلانوكينأبجياهريغيفوأةميركلاةيآلاهذهيفنومضلا

ءائلاسراًراھجلبءاّيلاسرالجرةيمالسإلاةيسايسلاةدعاقلايف(ماظنلا)

رايتعالاو«يراضحلانومضملادقفالإوءریغالابشناًيرادإاًراهجسیلو

.ايعهدوجوحصيكلذبو«ةيلاسرلاحوروهيذلايجولويديإلا

ةيدايقلاةءافكلاطورش۔۷

برغماءاملعلواح(يجولويديإلا)يلاسرلاًادبملااذهنم

طورشققحتةرورضىلعديكأتلا(م۹٠/ه۱۳نرقلانم)ةرتفلاهذهيف

:فالفلالوقبسحيهو(ةفيلخاناطلسلا)ةةيصخشيفةيلاسرلاةءافكلا

.ماكحألاولزاوتلايفداهتجالاىلإيدؤملاملعلا١

.ةءورملابليامباكترامدعاهنموءةعماجلاةلادعلا٢

.ةءافكلا-۳

.لمعلاويأرلايفرثؤياممءاضعألاوساوحلاةمالس_٤

.يشرقلابسنلا٥

باہيف)قاولامامإلانعالقتیرخآاًطورشقالفلافضيمث

یهوداشرإلابجاصنعالقت(ةيغابلا

.اهطبضورومألاحلاصىلإايدتهممامإلانوكينأ7

اتهمءروغشلادسوشويجلازيهبتيفةدجناذنوكينأ۷

.دودحلادعبأىلإةيركسعلاةعانصلاب

ةرادإيفايك«نيملسمللرظنلايفبيصميأراذنوكينأ۸

رومال .روم

٠“«ءاسؤولاوةكوشلالهأنمدقعلاولحلالهأهنيعينأ4

 

.۲۳:كللاجات

:قباسلاردصملا()
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اهركذوءهريغويئاجللااهركذطورشلاهذهسفن

:يهۍرخأاًذونباهيلإاًفيضمكلذك

داهجومالسإلاةضيبةيامحىلإتايدؤملاوةدجتنلاو.ةعاجشلا»

.ودمعلا

.[ةيسامولبيدلالامعتسا]رومألايفددوتلا

مهلاوحأنعصحفلاوءنيضاملاكولملاريسىلععالطالا

.“لامكطرشهلعلو:تلق.مهلاعفأو

كلذكاطرتشم«ليلخنمصوصنبطورشلاهذهىلعلدتسيو

ريزولانماهيفلوؤسملكطورشاًددحمءةحلاصةرادإو«ىروشللاسلم
.ودام۹

تىرخأةغيصبطورشلاكلتدكألبءاذبيلالمسلافتكيو

:لاقف«كولسلانسح»باتکنعالقءاهيفةمهمةدايز

:ةرشعكولملامزلیيذلا:كولسلانسح0

هلرهظآعدتبمرهظاذإفءةرقتسللاهلوصألعنيدلاظفقح

.دودحلانمقیليامہهذخأو2

.تاموصخلاعطقونيرجأتسملانيبماكحألاذيفنت٢

.مهشياعميفسانلافرصتيل«ميرحلانعبذلاوةضيبلاةياح۳

.هدابعقوقحظفحتوهللامراحمناصتلدودحلاةماقإ

.ةعئاملاةدعلابروغثلانيصحت

اهنمةيلقنلامامإلاطورشليناثلابابلانمسماخلالصفلايلالمسلاصصخ()

.ةيلقعلاو

.۸۰۸۲:ةئاعتسالاةيانع:عجاري

١۸:ةناعتسالاةيانع()

هلكيناثلابابلانمسداسلالصفلايلالمسلاصصخدقو.١۸:قباسلاردصملا(1)

.كلذنعةيسايسةمكح۲۳:هيفدشحو۲:صنم? كلذل

يئامثهيفضرعثيح-۸۸:ثلاغلابابلانملوألالصفلا:كلذكو

يلقعلاويلقنلانومضملانيب-هتداعك-اهيفطلخقلخلاةسايسيفةمهملئاسم

۔ہریغويسراقلاوينانويلا
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يفلخديوأملسيىتحةوعدلادعبمالسإلادناعنمداهج١

.عرشلاهبجوأامىلعةقدصلاوءيفلاةيابج-۷

الوفرسريغنملالاتيبيفقحتسينلءاطعلاريدقت۸

.لامعألاءانمألاوماحصلديت١

ىلعلوحيالوءَةَمَألاةسايسبضهنيلرومألاهسفنبرشابينأ

?eنيمألانويدفشيوا

يفطورشلاهذهو#:هلوقبطورشلاهذهىلعيلالمسلاقلعيو

مزلتيتلامزاوللاطورشلابدصقيوهو.«كلملايفطورشلاريغكلاما

املثمةيشرقلاطرشاهيفدريلكلذلءمالسإلاماظنيفةيسايسلاةدايقلا

هذهيفبرغملاءءاملعهبثبشتطرشوهوءةقباسلاطورشلايفدرو

كلذلءهنومضموأهعونثيحنمءاوس(م۹٠نرقلا)نمةرتفلا

نم)عساتلاوسماغلانيطرشلايفنودلخنباشقانيلقالفلافقوت

.(ركذلاةفلاسلاةعستلاةمامإلاطورش

نبارکڈی(يشرقلابسنلا)وهوسماخلاطرشللةيسنلاب

رمأىلعكارتألامجعلاةرطيسىأرالهطقسأ”ينالقابلاركيابأنأ

يأراوضفرةعامجلاوةّنسلالعءاملعنكلوءةيسابعلاةفالخلا

نماهريغوةءافكلاىلعوء(يشرقلابلاىلعاودكأوءينالقابلا

طاقسإبحمسيءةفلاسلاطورشلانمطرشيأطاقسإنألطورشلا

ءاملعلاعامجإبدنعزوجيالاذهوءامهريغولدعلاوملعلاكىرخأطورش

.انومعةنسلالهأءاملعونودلخنباوقالفلالوقبسح

دوصقمةهجنم(يشرقلابسنلا)طرشحرطينودلخنبانأريغ

هةعيرشلادصاقمنماًدصقمربتعيالبسنلابكربتلانأىريفءةعيرشلا

«يرعشأملكتم.(م۱۳١۱/ه٤٤٤:ت)ركبوبآينالقابلابيطلانبدمحموه()

روطاربمأىلأاًريفسةلودلادضعهدفوأ.دادغبيفيفوتوةةرصبلايفدلو

.(لحتلاوللما)و(ديهمتلا)و(نآرقلازاجعإ):هتافلؤمنم.ةينيطنطسقلا

.٢٠۲:كللملاچات)1۳(

f۷٢?



 

بسنلا)نميعرشلادوصقملاامنإوءكربتلابمتتالةعيرشلانأل

ةيقبعيمجتىلعاهتردقو«شيرقلتناكيتلاةءافكلاوه(يشرقلا

.ةدحاوةلوديفاهدیحوتوةطلستحتةيمالسإلاتاييصعلا

ىلعشيرقاهبقوفتتتناكيتلا(ةردقلاوأةيبصعلاوأ)ةءافكلاهذهف

(يشرقلابسنلا)طارتشاةمكحاهيلعموقتيتلايهتاءافكلانماهريغ

ناكامبعزانتلاعفدلوهامنإيشرقلاطارتشانأتبثاذإف»قفيلخلاين

الوليجبمالكلاصخيالعرشلانأانملعوءبلغلاوةيبصعلانممهل

هانددرق(ةءافكلا)ةيافكلانموهامنإكلذنأانملع:ةمَأالورصع

دوجويهوةيشرمقلانمدوصقملاىلعةلمتشملاةلعلااندرطوءاهيلإ

يلوأموقنمنوكينأنيملسملارومأبمئاقلايفانطرتشافءةيبصعلا

.(...)اهرصعلاهعمنمىلعةيلاعةيوقةيبصع

وأةمأرمأبموقيالهنإف:كلذبدهاش[مقاولا=]دوجولانإمث

رمالالاغيعرشلارمألانوكينأ؛مهيلعبلغنمالإليج

.[يعقاولا=]°

ةءافكلاوهوسماخلاطرشلانومضمبنودلخنياظفتحباذكهو

وهفءةيشرقلاطاقسإيفينالقابلاعمقفتيوءةردقلاوأةيبصعلاوأ

وهوهرهاظيفنيوء(ةردقلاوأةءافكلا)وهوطرشلانومضمبظفتحي

سيلكربتلانألءكّربتلادصقبةيشرقلانوكتنأىفنيهنأل؛(ةيشرقلا)

ةءافكلادصقبتطرتشاهدنعةيشرقلاامنإوءهدنع«ةيعرشلادصاقلانم

.(ةييصعلا)

ةعيرشلادصاقمنمدصقمةيشرقلاطرشيفهدنعكربتلارصنعفءرهاظلا

ةءافكلارصنعنأامكمظعأواهدصاقمنموهلبا

.دصاقملاهذهنمدحاو(ةيبصعلا)

عساتلاطرشلانومضملوحنودلخنبامقالفلافلتخو

لحلاةئيهيفاًنرطءاملعلادوجونأیریناکنودلخنباف:صوصخلاب

.1٦۲-٢۲:كللاجان(

۷۳



 

ماظنلاوءيكلملاماظنلايفيعوضومساسأىلعدنتسيالدقمعلاو

نكيملوءاّيكلماًماظنناك? هدهعىلع-يمالسإلاماعلايفيسايسلا

قلعتلايأرلافيلاتلابوءةوقلاًادبمىلعموقييكلملاماظتلاو.ةفالخماظن

نبايأربسحءاملعلاوءةوقلانوناقىلعدنتسيناكدقعلاولحلاب

اهيأراهبنوضرفييتلاةوقلانودقتفييلاتلابوءةيبصعلانودقتفينودلخ

نبالوقبسح)هيأرلتفتليالةوقلادقتفيناكنموءدقعلاولحلايف

ءهدنعدقعلاولحلاةثيهيفءاملعلادوجولىنعمالمثنمو«(نودلخ

٠ضرفل(ةوقيأ)ةيبصعنوكلميالاومادام

ءةيقطنمةجحنودبينودلخلاحرطلااذهضفريقالفلانأريغ

لوأمهءاملعلانأىريفءيحطسلايفرحلاىنعملاىلعطقفدنتسيو

اهتدعاقوةئيهلاهذهساسأمهلبءدقعلاولحلاةثيهفارطأنمفرط

:لوقيفةيقيقحلا

طورشلاهيفترفوتنمىلع[ةفالخلا]بصنملااذهنيعتيو»

امىلعءءاسؤرلاوةكوشلالهأنمدقعلاولحلالهأهنيعوءةمدقتلا

مدقتامبسحدقعلاولحلايفمهللخدالءاملعلانأنمنودلخنبال

الإاهدقعيالف:-هبهللادلقتيذلاوهو? ءاهقفللامىلعاماو.هنع

..لضفلايودءاملعلا

لزنتيتلاةعامحجلانإ:-اياحضلابابيف۔ينوهرلاةيشاحيفو

.ه.ةمامإلاةحصمهيلعفقوتتاميملعلاوةلادعلالهأمهمامإلاةلزتم

.ةيماللاحارشلهلثمو

نردلخمالكىلعدريام? لئامشلاحوشل? سوسجينو

عوضوموهامكء؛عبطلاثيحنمنودلخنبامالكنالاقينأالإ

۔۶٩فالخالفمالک

.نودلخنباعمقفتيلسابتقالااذهةياهتيفقالفلادوعياذکهو

ةصالخ

الةفالخلاماظننأيهقبساملكنماهيلإصلخنيتلاةجيتنلاو

.۲۷-٢۲:قباسلاردصما()



 

كلماماظننيبوهنيبةقرافملانمامهريغوقالفلاويئاجللاهحرط

زاربإىلإكلذنمنوفدمياوناكء(يلقعلا)يسايسلاكلملاوأيعيبطلا

°“”ەيعوئبكللاماظندسافموعئواسمهاجتةفالخلاماظنلةيجذومتلاايازملا

ماظنىلإهبةدوعلاو«يسايسلاماظنلاةملسأنأكلذلالخنماودكؤيل

لحلاوهءءاملعلاهطورشددحوءميركلاثآرقلاهسسأامكةفالخلا

J?ماظنلارابتعاب.يضاملانرقلايفبرغملااهفرعيناکيتلاةمزأاللق

نماقالطناو.دادعتسالاناكرأهيلعموقتيذلالوألاساسألايسايسلا

ةيعرشلاهتروصيفلمتكيالةفالخلاماظننأاوربتعاةقيقحلاهذه

ىروشلايدعاقبلمعلامازتلابالإهريغىلعاهبقوفتييتلاةيجذومتلا

.لدعلاو

كلمانأ١٠/٤۳۳٣۳۳:رايعملايفامك? يناسملتلايرقملاخيشلاربتعالب()

امآ.مهريغوليئارسإيلبةعيرشيفوهلبءةيمالسإلاةعيرشلايفسيل

ىلإةفالخلاماظننمةيواعماهجرخأالو.طقفةفالخلااهيففةيمالسإلاةعيرشلا

نموةيهقفلاوةينآرقلاججلابكلذاخضوم.هلوقبسحيعرشريغ

ةدوعكةئالفلاماظننعةيامحلالبقبرغلملاءاملععفاديعرشلاقلطنملااذه

يفماظنلاناكالو.تقولاسفنيفأطخلازوابتوةمزألازواجتلةيرورض

مهأهيفرفوتتتناكف(ةيشرقلايأ)فرشلارصنعوةعيبلاىلعموقيبرغل

ىروشلاتاسسؤمثادحإىوسهصخينكيملوءةقالخلاماظنلةيساسألائدابملا

ىلإءاهنمجرخيناكداسفلامظعمرابتعابالماشالماكاحالصإةرادإلاحالصإو

مثنمر.يبنجألاديدهتلادضعافدلاىلعةردقلاوةوقلاقيقحتةرورضبتاج

نودباهلكايقيرفأيفوبرغملايفةريبكةيبعشبةقيقحىلفحييرغملماظنلاناك

.عزاتم

٥£۷0



 



 

رثعيناثلالصفلا

ةيسايسلالوصألايفىروشلاولدعلا

دادعتسالل

ةوقلاونزاوتلايفنوئاقلدعلا-

وزغلاةلحرملالخبرغللاءاملعدنعلدعلاةركفتلتحا

يوروألايندملاوزغلانألءاًديازتماًمامتهاةيامحلالبقيندللايوروألا

اهباحصأمعزيتلا«(ةيدرفلا)ةيلصتقلاةيامحلاقيرطنعااهرجفاذه

ءامتحالاىلإملظلانماورفمهأ(نويبوروألامهؤافلحو)

ضوفامدنع«ىرخأةقيرطباذهيندمايوروألاوزغلااهرجفامك

قفوةلماشةعجارمحبصتل؛فورظلامتروطتيتلاةيضق

لوصأنملصأكلدعلاةركفذئثنيحتزربف:ةياهتلايفةرصاعملانيئاوق

يفانفرعامك? دادعتسالاةموظنميفلوصألالصأكلبءدادعتسالا

ةيعرشلاهغيصعيمجبلدعلارهظاذكهو.قباسلالصفلا

لدعلانأيلاتلابنيبتوءةوقلارصانعنماًيقيقحاًرصنع*“ةيعضولاو

 

تاقالعلايفةيسايسةلكشمتحبصأورثكأةهجاولاىلإابعفديآاهرجف()
.فقاوملاوتالخدنلاو

يناتكلارفعجدئعو.۷۲:ةناعتسالاةيانع:يلالمسلادنعةقيقحلاهذهتءاج()
اونكرتالوةفيرشلاةيآلانعهثيدحلالخةيمحلاقرفللةيهدملايهاودلا:يف
.[١1۱:دوهةروس]4...اوملظنيذلاىلإ

.قباسلالصفلاةيادبيفقالفلادنعةوقلاودادعتسالاةموظنمعجار)۳(

اومدقنيذلانييروتسدلاضعبدئعةرملوألةيعضوةغيصيفلدملارهظ()
يوروألايلاربللاطمنلاباهيفنيرثأتمثيدحتلاودادعتسالالوحتاروصت

£۷۷



 

بايغنأكلذعمفشكناوءرامعتسالادضةهجاومليفيساسأرصنع

روهدتوفعضهنعبترتءريطخللخىلإىدأيضاملايفلدعلا

.:نودلخنبانعالقتصئلابكلذيفقالفلالوقي«رايهناومازهناو

ذخأبةيعرلانمهبمقتنياميهف؛ةمقنلابكللالالتخاامآو»

(...)يدوعسلماهاكحامرظناو.ناودعلاوملظلاهجوىلعلاومألا

باراهدئاعنأو«نارمعللبرخملظلانأ:ةياكحلاهذهنممهفنو

امنإملظلانبسحتالو(...)ضارقتالاوداسفلابةلودلاىلعنارمعلايف

وهامكببسالوضوعريغنمهکلامدينمكلماوألالاذخأوه

ىلعدئاعهلككلذلابوو(...)كلذنممعأملظلالب

.«هلهأنملاملاهباهذإلابتداموهيذلانارمعلابارخبةلودلا

ءملظلاميرحتيفعراشللةدوصقماةمكحلايههذهنأملعاو

عينلاعاطقنابنذؤمكلذوءهبارخونارمعلاداسفنمهنعًاشنياميهو

ةيرورضلاهدصاقمميمجيفعرشللةاعارملاةماعلاةمكحلايهوءيرشبلا

املف.لاملاو-لستلاو-لقعلاو-سفنلاو۔نيدلا:ظفحنم«سمحخلا

بيرتنمهيلإيدؤيالءعوتلاعاطقناباًنذؤم۔تيارامك? ملظلاناک

(...)امهمهميرحتناكفةدوجومهيفرطخلاةمكحتناكءثارمعلا

لاومأىلعطلستلا:ةلودلاونارمعلاداسفإوملظلايفكلذنممظعأو

°.

ىلإىدأيذلاببسلاوءرطخلازكرمددحينأقالفلالواحياذكهو

يفاذهءملظلاهنإ؛يرامعتسالاوزغلامامأهمازهناوبرغملافعض

راهدزاوومنوةوقىلإرخآلادنعلدعلاروضحىدأيذلاتقولا

ةوقلايفهرودولدعللةماهلاةيجيتارتسالاةقيقحلاهذهو.راصتناو

ةركفلمهضرعيفاهصيخشتءاملعلالواحيسيتلايه؛فعضلاو

.ةجيتنوالمعواًنوهفملدعلا

.لصفلااذهرخآبوأءريخألالصفلايففرعتسامك? مكحلل=

.٥/٤۱۹۸ط.ملقلاراد۲۹۰-۲۸۸:نودلخنباةمدقم

تاراضحلاطوقسيفملظلارودليجهنملاليلحتلاسفئو.٠44۲:كلماجات()

ء٤٤:طوطخم-...ةراسخلانايب:هباتكيفيتيغلبلادمحأ:دنعدجوي

4V۸



 

هماسقأولدعلاموهفم١

ةاواسملا:يناعملعاهلكرودتهتافیرعتنإفلدعلاموهةيسنلاب

ةركفىلعةياهنلايفاهلكرودتةيئالثلاهذهوءنزاوتلارةأفاكلاو

يفنزاوتلاوءنوكلايفنزاوتلاو«؛سفنلايفنزاوتلا:ثزاوتلا

ةركفيهوءةياهنلايفلدعلاةصالخيهنازيملاوأنزاوتلاف.تاقالعلا

يفلتخااذإنزاوتلااذهنأديفتاهنألءادجةريطخواًدجةلئاهوةقيمع

ءانفلايأ.اًمتحناكتاقالعلايفوأنوكلايفوأسفنلا

لدعلافيرعتيفءاج.ينوكلاوأيسايسلاوأيراضحلاوأيصخشلا

:هريغويئاجللادنع

وهرءرومألايفدصقلا:لدعلانأ(...)كلمااأملعا#

ىلعطيسقتلا:لدعلا:بغارلالاقو? حابصملايفامك-رولافالخ

:ناہرضوهوءاوس

ةنمزألانمءيشيفنوكيالوءهنسحلقعلايضتقيقلطم-

نسحأنمىلإناسحإلا:وحتءادتعالابفصويالوءاخوسنم

.كنعءاذأفكنمعىذألافكوءكيلإ

يفاًحوسنمنوکنأنكميوًالدعهنوکفرعيلدع

:ىلاعتلاقكلذلوء؛تايانجلاشورأو«صاصقلاكءةنمزألاضعب

لقبوعاودعككلكعدمنسفماسيثلارلربابزلتربا

[£64:ةرقبملاةروس]4نيناعمهانأارملعاوهااتارىدا

ةعيسكلذىمسف:ىروشلاةروس]4اهليدسوَارح:لاقو

-:لحتلاةروس]

ارشنإوءريخفاًريخنإتآفاكملايفةاواسملاوهلدعلانإف

.رشف

نملقأبرشلاوءهنمرثكأبلباقينأناسحإلاو-

 

١1٤:ةرفكلاعمقم(۷)
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دادعتشاهر

ةراَضَحلاةاي

يراهاأ

قالااصلاتقلا

م۱۹۹۷/ه۷



 

اإلانإثيحوا#ةوقلاكلتراكتحاىلعلمعلاوةوقلابهيفءامتحالا

نمملساذإهنأوء(...)ةيراضلاتاناويحلانمريثكنمفعضأ

انعهلةحودنمريمل:ناستإلاهيخأنمملسيالءيراوضلا

هوهنيمأتلابابسأعارتخانإهسفنىلعهنيمأتبايسأ

ءاقبلاعفاودنمةوقلابلطنأل(ةوقلاراكتحلا/ةوقلاءانتقا=)ةوقلا

(ةوقلانيناوقيهيتلا)ءاقبلانيئاوقبقلعتيو:يناثلالصفلا

‹ةوقلابطورشمةيرظنلاهيفهجنتيذلاقايسلابتسحءاقبلارابثعاب

٠لخادتت(تامزیئاکیم)تایلآلکشيفءاقبلانيناوقضرعيمث

اميفمزالتتوءةايحلايفاّقيمعاًدادتمااهريثأتدتميو«ةدقعمطورش

:يهنيناوقلاههرایطرشامزالت

داحتالاوعامتجالاف.«كلاموممأىلإداحتالاوعامتجالا»١

وناقلا/ةيعرشلاتاقالعلاماظن).كلملاماظنوماظنيتدعاق

.(ةيمايسلاتاقالعلاماظنو

يهف؛ركفلابوأعوتلابةدحقملاةيرشبلاةعومجملايهةمألاف

ابوقدحاوخلإ...تاداعوقالخأوءةعيرشوةديقع:اهعمجت

هعياماذهو.ةكرتشمةدحارةيفارغجوخيراتوديلاقتوةغلاهعمجن

.۱ةلوهسبهکیکفت

ايسلاماظنلايأكلماماظنوهو«داحتالاایلحماهيطعيوأ

 

.١۳٠۱برعملاناسللا()

صمانلمعتسادقو.ةوقلاطورش:ةوقلانيئاوقوأءاقبلانيناوقبدصقت()

قنكلذلو.ةينوكلانئسللةفدارمنيناوقلانأل«طورشلدبنيناوق

١نيناوقوءاقبللةينوكلاتسلايأءاقبلانيناوقف؛ةينوكلانبسلا:نيناوقلاب

.اذكهوةوقللةينوكلانثسلايأ

ةُمَألانومضمف.اّضيأيرشبلاعقاولايفرءئآرقلايفةمألاىثعموهاذه()

ضماًإوءاذكحوريطلاةتآو؛لمنلاةَلثميعوننومسغمامإ:نآرقلا

فلابفلعغتيتلاةيمالسإلاريغمصألاوأةيمالسإلاةْمألالثميرك
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ببلدعلاامأ.ةأفاكملاوةاواسملاىنعمباذهقباسلالدعلاف

وسلعطيسقتلاوهلدعلانأىلعو»:هيفءاجيذلاوهفنزاوتلا

نکرناکولهنآىلعاًهيِبنت«ضرألاوتاوامسلاتماقلدعلابيور

ىلعهنعاًصقانوأرخآلاىلعاًذدئازملاعلايفةعبرألاناكرألا

.ملاعلانكيمل:ةمكحلا

طلاونوكلايفينابرنوناقءنزاوتلالدعلاو«ةاواسملالدعلاف

متقألاتايوتسماعيمجىلعنزاوتلااذهظفحنذإبجيف«تاسنإلاو

:ةيعيبطلاوةيقالخألاواهلمةيسايسلاءةيعامتجالاواهنمهةيسفنلاو

:يلاتلافيرعتلاكلذىلعلدي

‹قحللهبصنوقلخللهعضويذلاهللانازيم:لدعلا؛لیقو»

هفتيفناسنألالدعيلفءهئاطلسيفهضراعتالوهئازيميفهفلاغتم

۔اهریغ

و؛حئابقلانعاهفكيوحلاصملاىلعاهلمحي:هسفنيفف»

.«ملظريصقتلاوروجزواجتلانإفءريصقتلاوزواجتلانيباميف

:ةئالثفهريشيفناسنإلالدعامأو٠

.هتیعرعمناطلسلاکهنوديفهلدع_

.ناطلسلاعمةيعرلاكهقوفنمعمهلدعو-

1تافرغممجعم:يناهفصألابغارلانع.41۷-١١6:قباسلاردصلا(۸)

لابارلاحضويو.لدع:رذجللهحرشلالخ.۳۳۷-٢۳۳:نآرقلا

يضتقيظفل؛ةلداعملاوةلادعلا:لدع١:لوقيفقدأاحيضوتنزاوتلاىلعمب

ہلانکل+نابراقتي:اهرسکپلدعلاو-نيعلاعتفب-لدعلاو..)قاواسملا

:ىلاعتهلوقكلذىلعو‹ماكحالاكةريصبلابكردياميفلمعتسي-حتفلاب

ةسي:ليدعلاو-ركلاب-لدعلاو.[40:ةدئاملاكلذلدع

قتلا:رهلدعلاف«تاليكلاوتادودعماوتانوزولاکةساحلابكردياميق

ىلع

همىلإاهلكعجرتلدعللةيفسلفلاوةيعرشلاوةيوغللايناعلافاًمومعو

١٤۱-١٤٠:تافيرعتلا:يناجرحلادنعليصفتبكلذظحاليامكءنزاوتلا
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.هئافكأعمهلدعو

:رومأةعبرأبناطلسلالدعف»

روسياعابتاب

.روسعملاكرتو-

.طلستلافكو-

.«قحللاءاغتباو

:ناطلسلاعمةيعولالدعامأو»

.ةعاطلاصالخإبف

.ةرصنلالذيو

.اةبحملاقدصو-

:ءافكألاعملدعلاامأو#

.ةلاطتسالاكرتبف-

.لالذإلاةبئاجمو

.:يزألافكو

ىلإهجوملدعلاباطخنأتافيرعتلاهذهيفظحالناذكحو

لدعلابباطخلاهجوتياهلالخنموءىلوألاةجردلابةيسايسلاةدايقلا

.ةيسايسلاةسرامملايفلدعلاةمزأبرعشيامءكلذدعيةيعولاىلإاًمثاد

.ءاملعلاروصتيفةمزألالصأوةلكشملاةعيبطكلذبددعحيو

عمالماكاًنالتخااًنايحأفلتفتلدعللتافيرعتسبتقيفقالفلاام

لدعلاديدحتيفقالفلاقلطتي«حارسلا#لعاامتعاف.يئاجللاهدروأام.

رمهكانإ:ىلاعتهلوقلالخنم

نمل

°14:لحتلاةروس]

:لوقپولمفلالإمسالاسةملكلارذجلوحي

 

:كوللاجاوس:يشوطرطلانعماّسبثقم.۲:كللاجات,١١٤:ةرفكلاعمقم()
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عمضوفءهللارمأعبتييذلاهنإ:لداعلاهبرسفامنسحأو:لدعف»

.٩الوطارفإریغبهعضوميفءيشلک

لدعلا:جاوسلايفلاق»:هلوقباذهلبقىرخأةرمهفرعيمث

قحتسمللويوقلانمفيعضللهبذخؤييذلاضرألايفهللانازيم

يفءايشألاعضوبهللارمأعابتاوهنذإلدعلاف.لطبلانم

.لادتعاباهعضاوم

يوين:نيمسقىلإلدعلاقالفلامسقهباتكةمدقميفو

ٍ:يحالطصاو

هسفنىلإناطلسلاعمينأهيفلوقلاةلمجف:يوبئلالدعلاامأ»١

یلاعتهللاىلعءالدألامهو«هۋاهقفوهتاعروهتظفحمهنيذلا«ملعلاةلح

.دابعلنوحصانلاوهللادودنوظفاحلاوهرمأبنومئاقلاو

ءىروشلاماظنبلمعلاوهدنع-يوبنلالدعلاةصالخف

رارقلانوكيلء(يملعسلج)ةيراشتساةيملعةئيهعضوقيرطنع

نعاًرداصيأءةعيرشلانعاًرداص:اًيعرشاًدشاراذيدسيسايسلا

اذهلىمظعلاةميقلاىلإاًريشم.رارقلايفةعيرشلاميكحتيأ«؛ملع

تاوعدوءاملعلاحئاصننيبروديكلمبقلخاو»:هلوقبسلجللا

..

ۍرخأةغيصبيئاجللاهحرطيقالفلادثعيوبنلالدعلانومضمو

ءملعلالهأ:بوقألافهيلإبرقألانوكينأيغبتي:لوقيف

ءةليبقلكنملامكلايوذوءفرشلاو«بدألاو‹لقعلاو

.۳ريبدتلايفاًضصقنناككلذافالخىلعناكنإو

ءاًريبك:سفنأةئالثةيعرلاكللالعجيلفامأا

پیف:انپارغصألاوءاحأطسوألاؤريبکلافءاطسوو

.۹۳:كلماجات(٠)

١05:كولملاجارسنع-۹۲:قباسلاردصملا()

.قباسلالصفلايفكلذانلصفدقو.۷:كللاجات

7۳٤:ةرفكلاعمقم(۳)
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.۱٩هللاربىلإكلذبلصيهنإفءهنبامحریوءهاخأمرکیو

ءاملعلانميمومعسلجمةماقإ:ناتلأسميئاجللادنعانهلدعلاف

ساسأىلعءةيعرلاوكلملانيبتاقالعلاميظنتهيلإفاضي؛مهريغو

ةسايسلا#قالفلاهيلعقلطييذلايسايسلالدعلاامأ٢

نيناوقلاويطارقميدلاماظنلابمويلافرعياموهفءةيحالطصالا

ةايحلابيترتلحلاصهريغوقالفلامالكبسحوهوء”ةيطارقوميدلا

:قالفلالوقي.اًيعوضوماّميظنتةفلتخملاتاقالعلامظنيهنألءهيلع

نإوءةيحالطصالاةسايسلاوهوءلدعلانميناثلامسقلاامأو»

بتارملكاشتاهئأكوءايندلاىلعاهرمأماقيفءروجلاىلعاهلصأناك

يفمورلاوأ]سرفلامايأيففئاوطلاكولمهيلعتناكامىلعفاصتإلا

:(...)هناحبسللاباًرافكاوناكوء[نامزلااذه

بتارممهلاوماقأوءاًماكحأمهلاوسسأوءائتسمهنيباوعضاوتف

ىلعسوكملافيظوتو«تاجارخاءابجتساوءاياعرلانيبةفصنلايف

الوناطلسنماہبهللالزنأامهوجوىلعمهلوقعبكلذلك:تاراجتلا

.اهيلعبصن

نكلو؛ةايحلليسايسيعوضوميلقعبيترتنذإيسايسلالدعلاف

ءيجذومنلابيترتلاوهويعوضوملابيترتلانمىقرأبيترتكانه

اهرابتعاب(ةيعرشلاةسايسلاوأيوبنلالدعلا)وهيجذومنلابيترتلاو

ءناسئإلافاصنإويقرلايفةياغايجذومناًبيترتاهبترتوةايحلامظنت

ةسايسلاوأيسايسلالدعلا)تخسنةيمالسإلاةعيرشلاتءاجااذهلو

ةيمالسإلاةعيرشلافادهأعماقفتمناكامالإهئميقبتملو(ةيحالطصالا

:قباسلاردصلا()

تاحلطصملا:نوتسناركسيروم:عجاري.اهروطتواهلصأءةيطارقميدلانع()

.اهدعبامو۳۲:ةيسايسلا

.١٠٠۲:كللاجات()
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يهلوسرناسلىلعىلاعتهللادنعنمةعيرشلاتءاجالهنأديب

تداعف؛همكحتلطبأوهتخسناماهنموءهباصنيفهترقأاماهنمف

املاطبإوهناحبسهللالزنأامبمكحلاوهناحبسهللارمأىلإةغلابلاةمكحلا

بولطملانأىلإريشت4...ةمكحلاتداعف»ةريخألاةلمحلاو.هاوس

(ةيعرشلاةسايسلا=يوبنلالدعلا)وهةوقلادادعتسالاىلإلوصولل

.ةايحلليجذومنلابيترتلايطعييذلا

اذإ? هرودبوه-قالفلايأربسح-يسايسلالدعلانأريغ

ةهيبشءةايحللةيقيقحةوقيطعينأهنكمييوبنلالدعلاقيبطترذعت

مورلاوسرفلادنععفعقوامك(يوبتلالدعلا)اهيطعييتلاةوقلاباًذج

ةفولأملانيناوقللمهتياعرباًظوفحم-مورلاوسرفلايأ? مهكلمناكف»

بجاواہبنوموقياوناكوءلمهملالاحكلذبعطقناف::مهنیب

.٩مهلاماہبنوطاعتیو

مهتياعراپېسبءةيوقةمئاقةظوفحمتلظمهتلوديأمهكلمن

مازتلالاومارتحالااذهببسېو.اهلمهمارتحاوءامهلمعو«نيناوقلل

تاعاطقلالكترهدزاف؛ءيشلكيفةايلاتطشنولمهملالاحعطقنا

عاضوألاتريغتف«تايوتسملاميجىلعاهميظنتوتاقالعلابيترتببسب

.ةوقلاىلإفعضلانم

ةوقلاودادعتسالانأيهوةيلاتلاةقيقحلاىلإقالفلايهتنيكلذبو

:نيئثانمدحاوبالإامهقيقحتنكميال

طورشلاققعتاهرابتعاب(ةيعرشلاةسايسلا=)يوبنلالدعلابامإ

.ةايحللةيجذومنلا

قققحتاهرابتعاب(ةيحالطصالاةسايسلا=)يسايسلالدعلابوأ

.ةايحللةيعوضوملاطورشلا

ةيوبنلاةسايسلاطئارشلظفاحلارفاكلاناطلسلانإ:لاقياذهلو»

أءيشال‹لمهلالدعلانمىوقأ:بتوملاروجاوأءةيلدعلا

اهلامهإنمهلدسفأءيشالو«رومألابيترتنمناطلسلارمأل

يلاتلابو«فعضيأةيوضوف(اًيسايسوأايوبناك)لمهملالدعلاف

£۸
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/ناطلسلا)مايقيفنوئاقوه(نينقتلاىلع)لدعلاىلعرومألابيترتف

يفهنأقالفلاىريمثنموءةلودلاناطلسلااذهطقسيهنودبوء(ةلودلا

حبصي(يوبنلالدعلل)ةيجذومنلاطورشلاقيقحتاهيفليحتسييتلاةلاحلا

تدسفالإو؛(يسايسلالدعلاب)ةيعوضوملاطورشلابلمعلايرورضلانم

وأ(يوبنلا)لدعلانأل.ةيئاهتةفصب(ةلودلا)ناطلسلارابتاوءرومألا

يوبنلالدعلارذعتاذإف(ةلودلا)ناطلسلامايقيفنوناق(يسايسلا)لدعلا

دوجويفمزالطرشامهدحأبلمعلاف«يسايسلالدعلابلمعلابجي

اذإف«يجذومنىوتسموهيوبنلالدعلابلمعلانأالإ‹(ةلودلا)ناطلسلا

ءيعوضوملاىوتسما«ىندألاىوتسملاوهيسايسلالدعلابلمعلافرذعت

يهةيعوضولانآل«تابيترتلاعيجتراهايعوضوملاىوتسمارذعتاذإف

تدسفوءةيوضوفلايفدالبلاتطقسترذعتاذإف«تاقالعللظفحلفأ

دهعىلعبرغمللعقوامكء(ةلودلا)ناطلسلاماظنراهتاو«تاقالعلالك

:هلوقبةقيقحلاهذهىصخيذلاقالفلا

نإوقرخلاولامهإلاهجوىلعةيعرلانمذخؤينأملعاو»

فورعمهجوىلعةسايسباهنمذخؤتةرشعنمامبولقلدسفأ:ًالدعناك

.۱٩هاڑوجناکناوفولأممسرو

وأيعرشلدعريغبيألامهإلاهجوىلعةيعرلاعملماعتلاق

تايارطضالاةدعاقوهبولقلاداسفوءاهبولقلداسفوهيسايسلدع

يهتتڀاذکهوءطوقسلاوفعضلانوناقوهءرارقتسالامدعوةيوضوفلاو

اليتلا(ةوقلانوناق=دادعتسالانوناق)مايقلانوناقديدحتىلإقالفلا

ِ:لوقيفهثودبدجوتنأ(ةلودلا)ناطلسللنكمي

لدعلاةماقإبالإرفكلالهألالوءناميإلالهألناطلسماقيالو»

-“'”«يحالطصالابيترتلانملدعلاهبشياموأ«يوبنلا

ء(نيملسملل)ناميإلالهألموقتنأنكميال(ةلودلا)ناطلسلاف

(يسايسلالدعلاوأيوبنلالدعلا)لدعلاةدعاقىلعالإرفكلالهلالو

ةرمةقيقحلاهذهقالفلادكؤي.(ةلودلا)ناطلسلامايقيفنوناقلدعلاف

:لوقيفليعامسإلوملاناطلسلاىلإيسويلاةلاسرباهيلعًالدتسمىرخأ

هللالاقنيدلاحالصوكلماماوقهثإف(...)لدعلافاندیسدهتجیلوا

امرخآىلإ140ةروس]لَن2تإ:لاعت
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هعمتبثيالرولانأىلعتقفتامجعلاوبرعلاءاملعنأنم:لاق

۷.٠رفكلاعمولوكلماهعمتبثيلدعلانأو.ميقتسيالوكلل

يفنوناقةقيقحكاهلجسوقالفلااهيلإىهتنايتلاةقيقحلايههذه

م1۹نرقلارخآبرغميف(ةوقلا)دادعتسالاقيقحت

ةفالخلاةقيقحنومضم:لدعلابلمعلاب

بسحبةفالخافقحابلمعلا:ةفالخلا#نأيئاجللاىري١

اهطرشءصقنلاوأةدايزلالمتحتالةتحبةيضايرةلداعمفيرعتلااذه

اهبيكرتدنعوء(قحلابلمعلا)وهيناثلااهطرشو(ةفالخلا)وهلوألا

يئاجللارذحدقو.(قحلابلمعلا=ةفالخلا):اذكهحبصتاًيضاير

اذهلاًلاغرخآاًمهفةفالخلامهفةروطخنم(٤دمحم)هرصعناطلس

يفريذحتلااذهقاسوءةفالخلاهبفرعيذلاقيقدلايضايرلافيرعتلا

سفنيفةيواعلينالوخلاملسميبأباطخنمهسبتقاضيرعتلكش

:هلوقبهرذحامدنعتاذلابعوضوملا

:ةفالخلانكلوءهتقرفتولالاعمجةفالخلانبسحتال:ةيراعماي»

.لجورعهللاتاذيفسائلاذخأوءلمعلابةوقلاوءقحلابلمعلا

كناوءانيعسأراتلتفصامردكبيلابنالاننإةيواعماي

۔اننیعسار

«برعلالئابقنمةليبقىلعفيحتنأكايإةيراعماي

.”كِلذَعبكفيح

لضفأرقكلاعملدعلانأيئاجملاىرينومضلملاذهنم

ثإوةلداعلاكولاداسجأيلبتالضرألا»نأوءمالسإلاسملظلانم

مدتيتلاةيخيراتلاةلثمألانمةعومجمبكلذاحضوم'"ارافكاوناك

:عجاريليعامسإىلوملاناطلسلاىلإيسويلاةلاسرنعو١١٠:كلملاجات(1۷)

,اهدعبامو۸۲/۷:اصقتسألا

.١٠٠:كلملاجاتو:ةرغكلاعمقم(۸)

.١٠٠:كللاجاتو١7٤:ةرفكلاعمقم()

5۸A



 

نأىلإكلذنمصلخجميمث.مورلاوسرفلاكولمضعبنعىئعملااذه

نوناقهنأامكءناسنإلاهللامركهبنألقيئاسنإوةيعرشةرورضلدعلا

.ميلسلاشياعتلاقيقحتيئ

اهتوققيقحتوةلودلاءانبيف:طرشوأةدعاق)نوناق:لدعلا٢

.اهطورشماظتناوةيداصتقالا

يراضحلاعورشللاصخشييذلاينقتلازاهجلايهةلودلاف

يتلاةادألايهفيلاتلابوءعقاولايف(ةّمألاهلمحتيذلايجولاويديإلا)

هذهتناكامردقبوءيلاعلاطيحملايفيغيراتلاروضحلاةّمأللققحت

تناكاذإسكعلاىلعوءايوقيلاعلايغيراتلاروضحلانوكيةيوقةادألا

مکحيفايمونوكيدقوءافيعضروضحلانوكيةفيعضةادألاهذه

يتلاتانوكلابطبترماهفعضو(ةلودلا)ةادألاهذهةوقو.ايئابعمدعنملا

ةيلاموةيركسعوةيسايستانوكميهوء(ةلودلا)ةادألاهذهاهيلعموقت

لكوءاهريغوةيفاقثوةيملعوةيركفوةيقالخأوةيعامتجاوةيداصتقاو

اذإفءلدعلايهةيساسأةدعاقىلعالإرهدزتالوموقتالتانوكلاهذه

لدعلاتاقالعتناكوءهتاسرامملكيفلدعلاهمكحينوکملکناک

تئاكوءةيوقتانوكملاهذهتناك«تانوكملاهذهاهبطبترتيتلايه

.ملاعلايفاًيوق(يراضحلا)روضحلاناكوءةيوق(ةادألا)ةلودلا

ةادألاتفعضوءتائوكملاهذهتفعضلدعلاباغاذإسكعلاو

:يئاجللالوقيامبسحرخآلاموجهمامأترابناوء(ةلودلا)

يوقاذإفءهساسألدعلاوءانبكلما:مجعلاوبرعلاءامكحلاق»

الإناطلسالق:ءاتبلاراهاساسألافعضالومانيلامادساسألا

«ةرامعبالإةيايجالوفقيابجبالإلامالوءلاملابالإدنجالوءدتجلاب

٠""”؛تاساسألارئاسلاًساسألدعلاراصفءلدعلابالإةرامعالو

ىلعاهلكموقتهذه(طورشلاوأناكرألا)تاساسألاةموظنمف

ساسأوهيذلالدعلاراهنااذإثيحبءلدعلاوهوتاساسألاساسأ

يئاجللاددحياذكهو.ةرورضلابىرخألاتاساسألاتراهاتاساسألا

.١۹:كللاجاتر7:ةرفكلاعمق(٢۲)
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‹يمالسإلاماعلارايهثاببسياتلابوءبوغملارايهاببسزرابحوضوب

لودلاوتاراضحلاطوقسيفنوناقلدعلابايغفءطوقسلانوتاقددحي

.ةوقلاوءانبلاومايقلايفنوئاقهدوجوو«ممألاو

:لوقيفةقيقحلاهذههرودبقالفلادكؤيو

؛كريزوهبلقو«تنأهسأرف«لجرةلزنمبكلمانإ:ليقاذهلو»

البدسجیقبامف:كلدعهحوروءكتيعرهلجروء؛كنئاوعأهديو

1.حور

ءانبلاحورنذإلدعلافحورالبدسجءاقبنکمیالهنأحيحص

هتایحوهتوقمئاقلامسخدقفء؛لدعلاطقساذإفءمايقلاحررءةوقلاو

طقستاماذِإوءتامو هعمو)برغمللالعفثدحاماذهو«راہاوطقس

فيكوءلدعلاردصينيأنمف.يضاملانرقلايف(يمالسإلاماعلاةيقب

نمۍرخأةرابعبو؟مسحجلايفحورلاراشتناك(ةلودلا)ةايفرشتني

تاقالعةدايسنعوةايفملظلاوألدعلاراشتنانعلوؤسللا

ةرقفلاةداموهلاؤسلااذهباوج؟ابتدعاقوةلودلاةمقيفلدعلا

:ةيلاتلا

امهترودوملظلاولدعلاردصم-ج

ةلودلاءانبيفتاساسألاساسأوهلدعلانأءاملعلاعيجقفتي

هكسامتوعمتجلملاةوقلصأوهلدعلافيلاتلابوءةراضحلاوةمَألاو

ينفلاويقالخألاويملعلاويسايسلاويعامتجالاويداصتقالاهراهدزاو

هراشتناولدعلاردصملوحاوفلتخاءاملعلانکلو.كلذريغويحصلاو

نأربتعتةدحاو:تايرظنثالثىلعاّضيأهراشتناوملظلاردصموأ

وهعمتجللاربتعتةيناثلاو.عيتجلايفهراشتناولدعلاردصموهماظنلا

لدعلاردصممهءاملعلاربتعتةثلاثلاو.ةمقلاىلإهراشتناولدعلاردصم

ةيلاتلاةصالخللانمكلذاامکءاحمةدعاقلاوةمقلایفهراشتناو

.ةيرظنلاهذهل

.4۹:كولماجارسنع.٤۹:كللاجات()
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ماظنلاناكاذإفءماظتلاوهلدعلاردصمنأيئاجللاربتعي١

فلتدوسيللفسألاىلإهنمرشتنيلدعلانإفءبلماعلدعلاباًمزتلم

:ةصاخاوةماعلاتاقالعلاوطاسوألالكيفلغلغتيوءعمتجملاحئارش

ءاهريغوةيصخشلاوةيملعلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاواهنمةيسايسلا

يف‹لفسألايفنذِإلدعلاف.لدعلابةموكحماهلكةايحلاحبصتثيحب

:يئاجللالوقي(ةمقلانم)ىلعألانمهردصمةدعاقلا

‹طسقلابنزولااوماقأفءةيعرلايفلدعلارشتنالدعاذإناطلسلا»

تبهذوءلطابلاتامن:لدعلانیئاوقاومزلو«مهنیباميفقحااوطاعتو

تجرخأوءاهڻايغءامسلاتلسرأف:قلانيئاوقتشعتناوروجللاموسر

‹مهمأعنأتلسانتو«؛مهعورزتكزو«مهترابتتمنوءاهتکربضرألا

؛ليخبلاىساوفءمىهراعسأتصخرومهتيعوأتألتماومهقازرأتردو

لوضفاوداهو«نيعاوملاتریعأو؛قوقحلاتیضقو‹ميركلالضفتو

.°"”«فحتلاوةمعطألا

وأ)ةمقلاهردصملدعلاف؛لدعلاردصميئاجللاحرشياذكه

جئاتتلاتقولاسفتيفحضويو.عمتجملانیبرشتنیمت‹(ماظنلا

يفيساسأرصنعنذإلدعلافءلدعللةلئاهلاةيعامتجالاوةيداصتقالا

وهفةيسفنلاوةيقالخألاوةيعامتجالاتاقالعلاةيوقتويداصتقالاومدلا

اذإسكعلاىلع.ةرورضلابيراضحلاوينارمعلاروطتلايفيساسآ

؛ةدعاقلايفهرودبرشتنيفملظلاهلحملحءةمقلايفلدعلالخلخت

‹ةيسفنلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاتاقالعلاقزميوداصتقالابرخيف

مدقيكلذبو.يراضحلاوينارمعلارايجنالاوفعضلاوعوحجلاثدحيف

رايجاوءيوروألالغلغتلامامأ«برغملافعضبابسأيئاجللا

ىلإدالبلابتهتنارولاتامكارتف.هعمتحمتاقالعككفتوءهعاضوأ

ةدعاقلاوةمقلانيبةقالعلاكلذيفامب«تايوتسملاعيمجىلعيلآككفت

:اضيأكلذيفقالفلالوقي.(ةمألاوةلودلانيب)

هروجو؛عامتجالاهلبجويكلمالدع:ةمكحلاروشنميفف»

امحلصءهنمبرقاميفناطلسلالدعاذإ:اولاقو«قارتفالاهلبجوي

.٤۲:ةرقكلاعمقم
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يسايسلالدعلانمءةوقلانيماضلللماحلاةلودلليعامتجالا

ةيرظنلاعمقباطتمهدنعوهيذلاخلإ...يركفلاويعامتجالاو

(ةيطارقميدلا)ةركفىلعةمئاقلا؛مكحللةيحضولاةيلاربللاةيسايسلا

.°(ةينالقعلا)و(ةيعفلا)و(ةيرحلا)و

ىلإداحتالاوعامتجالا»ةرابعيفهدئنعحضاولادعبلانإفيلاتلابو

يفةثيدحلاةيموقلاةينطولاةلودلاماظننومضملمحي«كلاعوممأ

تادحوىلإيضاملانرقلايفكاذنآلكشتتلازتامتناكيتلاءابوروأ

ةيسايسوةيركفو(ةيرصنع)ةيلالسطباوضىلعاهؤانبماقةيسايس? ويج

اهلكرودتةثيدحةيجولويدياةموظنمىلعيأةيداصتقاو

نعثحبلاوء(ةيصوصخلاوةيدرفلا)ىلعةمئاقلاةيلاربللاةيعجرلاىلع

رس-ةيفلخلاهذهبسح-اهرابتعاب.ةنميهلانعءقوفتلانع؛ةوقلا

.هنوناقوءاقبلا

امبةايحلاجهانمولكايهلاوتاينقتلاديدجتوأءةعجارملاأدبم-۲

ءاقبلاىلعةظفاحملانكميىتحءلضفألاوىوقألاىلإةوقلاروطتققحي

هكردأ(روطتلا=ديدجتلا=)ةعجارملاف.قلطملااهموهفمب(ةنميهلا=)

:كلذنماًنالطنار«ءاقبلانیناوقنعهثحبراطإيفيوروألالجرلا

املعوةفرعمدازامّلكوتادعملادعأو«تالآلاعرتخاوءليحلاطبنتسا#

ةنئاصلاوهددعلةرفوملاةوقلايفداز

ربتعيامكءعمتجملااهيلعموقينأبجييتلاةّرقلاناكرأنماًقلطملدعلاربتعي

ترطيسدقو.تاراضحلاوبوعشلاوممألابيروفعضلابابسأنمملظلا

ةرطيسفعضكدادبتسالاوملظلاوءةوقك(ابوروآيفةيرحلاوأ)لدعلاٌةركف

صوصخابرشععساتلانرقلافصتنمدعبابوروأوقرشملاوبرغملايفةلماك

يفاًضوصخوءابوروأيفةيطارقميدلاةيرجتلافورظلاهذهيفتقلطناثيح

:عجاري.اهريغوايناملأواسنرفوةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفمثًالوأايناطيرب

.اهدعبامو۱۹۳:صكلذكواهدعبامو١۱۲.نواربيرفج

ةينبللاةيبوروألالودلاتحبصأىتح۱۸۲۷ماعلحام»هنأنواربيرفجركذي

ىلإءاردزالابرظنامئيب؛يسايسلارصعلاجهنةيميلقإةيزكرمةيموقسسأىلع

.!يداحتالاماظنلا

.١١۱-١١۱:.14قيفةيبوروألاةراضحلا:نوارب

۹:ةيبوروألاةراضحلاخيرات::سامليددولک::صوصخابعجاریو

۳۹



 

طبترمةدعاقلاحالصنأاهيفدكؤييتلاةجيتنلاىلإصلخيمث«هنعدعب

نوئكمومهمئازعوكولملارئارسىدعتتاذكهو#:لوقيفءةمقلاحالصب

هيفنفاذهلمأتفءرشفارشنإوءريخفاًريخنإءةيعرلاىلإمهرئامض

.""«ةيعرلاحالصوايندلاونيدلاةدئاع

ءطوبهلانوناقودوعصلانوئاقهلمانيطعيهنإفاذهنْذِإلمأتتلف

وأةوقلاردصموهيلاتلابوء‹ملظلاوألدعلاردصموهماظنلاف

قايسلااذهلالخنماذكهو.طوبهلاوأدوعصلاردصمتفعضلا

هيلعناكيذلارايجالاو«فعضلاوةمزألابابسأرداصللاهذهرسفت

ردصمددحتنألواحتوءيضاملانرقلايفيوروألاوزغلاءابتبرغللا

.نكمملاجالعلاهئمصخشتل«طبضلابكلذ

نأىريفاذهحالصإلاجهنميفيئاجللاعمءرودبقالفلاقفتيو

حالصإنأرابثعابةدعاقلاحالصإاًيئاقلتقق(ناطلسلا)ةمقلاحالصإ

:لوقيف.حيحصسكعلاوءلفسألاحالصإىلإيدؤيىلعألا

ةياغيفاوناكاذِإالإ[نوكيالف]ةيعرلاولامعلاحالصإامأ»

ناكاذإفجهنملاونيدلاننسىلعهنوكلناطلسلانمفوخللا

يأ]يهىتحتئاکو«مهلاوحأتماقتساومهحالصءاج:كلذك

بادتنالاوضئارفلابلمعلاوءننسلاعابتانمنوكيامةياغيف[ةيعرلا

ىلعسانلا:ناسللكىلعونامزلكيفرئاسلالثلاهتمو.لئاضفلاب

ءتاريخلارثكتو«ضرألارمعتوءاهيلعنموايندلاحلصتفءكلمانيد

.٩"نمأيفاًعيجسانلانوكيو

حالصةرشابمهعجتتيءارمألاحالصنأدابعنبانعلقنيمث

ءحلصتفةمألايفرثؤتةحلاصجئاتنقليحلاصلاكولسلانألءةيعرلا

عقدلاهسقنواهلامبداهجللةدعتسمحبصتوءةيداصتقالااهلاوحأحلصتو

نأولو:ىلاعتهلوقاهتمةيئآرقةلدأباذههلوقاًدكؤمءاهنعرفاكلارطخ

8-0:كلماجات()

ردصيلبءلدعلاهنمردصيالميوقلاجهتلاونيدلانتسىلعنكيملاذإهانعم(٤)

.صوصنلاهذهيفةفلاخملاميهافماعتادلماتتلفبارقاوداسقلاهلم

.۹۷-٦٩:كللاجات(۲)
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تكنوالوهلملانِيكربمريعاسفارقارارثماءلَ

:لاعتهلوقو[41:فارعألاةروس]4َنوُيِيكَياوااميمهداک

وفنماولميرنيمهللأانوبيَاقاملولو

لعاوفسواو:ىلاعتهلوقو[11:ةدئالاةروس]4مهلكتنو

ريغىیلإل.[٦۷:نجاةروس]ويفمشَنيََلاكنَعهامهيو1َ

تاميإلاىلعاهيفحالصإلالجورعهللابتريتلا؛تايآلانمكلذ.

٠.«ةماقتسالاوةعاطلاوىوقتلاو

ةيعرلانأانفرعاذإو»:لوقلاىلإىنعملااذقالفلايهتنيمث

نافءلدعلانايبيفمدقتامكاهئاسؤرديباهمامزنإف:لامعللةلوعفم

ةيواعلىركلانباباوجىنعموهو«سوؤرلاحلصسيئرلاحلص

لوقدنعءدسفيدسفتنأو‹حلصيحلصتنأنامزلاتنا:هللاقثيح

.انامزلايلفص:هلةيواعم

حورلاةلزنمبةيعولانمناطلسلاةلزتمنأاوملعا:جارسلايفوا

حراوجلايفترسردكلانمحورلاتفصاذإثءدسحجلانم

نعةديدعةيسايقةلثمأضرعقالفلاعباتياذكهو٩"...ةميلس

اهداسفوناطلسلاحالصبةيعرلاحالصنأاهلكدكؤتءةيعولاوناطلسلا

ةدعاقلايفلدعلاوحالصلانأنميئاجللاهيلإبهذاماًدكؤم.ءداسفب

ةدعاقلاتاقالعيفملظلاوداسفلاوةمقلالدعوحالصنمهلصأ

لدعلاردصمةمقلاف.ةمقلاملظوداسفنمهلصأضعبعماهضعب

يغبنييذلازكرملا-اًيجهنم-ددحيمثنموءةدعاقلايفملظلاردصمو

ةبسنلاباذه.حالصإلابءدبلابجينيانموأءحالصإلاهيلعزکوتینأ

يفالصأء(ةطلسلا)يسايسلاماظنلالعبتيتلاىلوألاةيرظتلاهذهل

`.داسفلاوحالصإلا

وهداسفلاوحالصلالصأنأىرتةيناثةيرظنكانهو-۲

نأدكؤتلةقباسلاةلداعملابلقتةيرظنيهوءعمتجملاوه...ةدعاقلا

ةمقلايفرثؤييذلاوهاهنيبةقالعلايفملظلاراشتناوةدعاقلاداسف

 

.سابتقالااذهةياتلمأتو.۹۷:قباسلاردصملا()

۹٤0:كولملاجارسنع.۲٠٠-١٠٠:قياسلاردصملا(۷)
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نمدعصةمقلاهيلعيذلاملظلاف.سكعلاسیلوء‹ملظلاىلعاهلمحييو

تحلصاذإيلاتلابو«سكعلاسيلوةدعاقلاوهملظلالصأفءةدعاقلا

:يئاجللالوقي.حيحصسكعلاوءةمقلاتحلصايجهنم؛ةدعاقلا

ىلعبجاولاناكلرولاضعبهئملصحاًريمأنأانضرفول»

ءاعونامزلا:اولاقدقوفيك.ربصلا:-لعفاملعقثإو-ةيعرلا

ةمقلانأوهوحضاوسايقلاو«هلفسأنمبيطأءاعولاسأروءهلهأ

:الئاقفيضيمث.ةدعاقلانمبيطأ

نأملعاف:كوللانمىضمنمكاوسيلمويلاكوللا:تلقاذإف»

اذإكريمأمذتنمبتسلوءةيعرلانمىضمنمكاوسيلاضيأةيعرلا

نمراثآترظناذِإكريمأكمذينأنمىلوأبمهنمىضمنمراثآترظن
.٩"هةيعرلانمىضم

نمرمذتهلخأىلعفسوينبدمحمادرراطإلااذهيفقاسو

:ملوقبهباجأفلامعلاروج

لمعينليغبنيسیلوءروجلانمهيفمتنأامركذتكباتكيتغلب»

مؤشنمالإهيلعمتنأامىرأاموءةبوقعلاركتينأةيصعلاب

هيلعيذلاداسفلاءازجوهقايسلااذهبسحةطلسلاملظف""”«بونذلا

صاوخلايلعخيشلانعهسبتقيرخآاًسايقيئاجللاقوسيمث.ةيعرلا

:لوقيفةيعرلاداسفهببسةطلسلاملظنأهيفدكؤي

ءصخاشةيعرلاولظمكاحلا:لوقيصاوخلايلعيديسناكو»

هلظناکاًميقئسمناكنإوءجوعأهلظناكجوعأصخاشلاناكنإف

مهلامعأبنوحلاصلاهتيعرهميقيجوعألاريمألالازيالف:اًميقتسم

.حمرلاكاًميقتسمنوكيىتحاًنيشفايشةاصلا

ىتحنيقسافلانيقراملاهتيعرلامعأهجوعيميقتسملاريمألالازيالو

هچوعاتفرعهتیشاحوأهریمأجوعانلیکشنملکفنوکي
ورًممر

تبسکامیةتنتمماابو:لاعتلاق(...)وه

.٢۲۵:ةرفكلاعمقم(۲)

0۹:قباسلاردصلا()
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)4¥(ےسسارسس
ا:ىروشلاةروس]4ريكنعًاوُفحيَو

لزأل:هيفلوقييشوطرطلاخيشللًلثاماًباطخيئاجللالقنيو

نُأىلإمكيلعلویاونوکتامك؛مکلامعمكلامعأ:نولوقيسانلاعمسأ

باياصبلَو:ىلاعتهللالاقءنآرقلايفىنعملااذهبترفظ

°[17۹:ماعنألاةروس]$نوُيِكَياوفاكاياصعب .مةروسسناولاٍب

(مكلامع=مكلامعأ):مكلامعمكلامعأ:ةلداعملاحبصتاذكهو

هيفیریيذلاحرطلااذهةصالخيه:مكيلعلَوُياونوكتامفيك

ملظللدادتماوهةرادإلاوماظنلاهيلعدجوييذلاملظلانأيئاجللا

يفرهظيللفسألانمدعصيةدعاقلاملظفءةدعاقلاهيلعدجوتيذلا

ةمقلاحالصفيلاتلابو.ىرخأةرمةدعاقلاىلعطلستيلاهتملزنيوءةمقلا

.ةدعاقلاحالصبالإققحتيالاهتماقتساو

لوألانيتيرظنلانعفلتختقالفلااهقوسيةثلاثةيرظنكانهو۳

ةطلسلا/ماظتلالدب)ءاملعلامهرييغتلاوريثأتلازكرملعبتثيحةيناثلاو

ةيرظتلاف.(ةيناثلاةيرظنلايفعمتجملا/ةيعرلالدبوءيلوألاةيرظنلايف

(ةوقلا/زكرلا)مهيلاتلابوءرييغتلازكرممهءاملعلالعبتهذهةثلاثلا

ىلإلقتنالدعلامهنعردصاذإفهيلعوءاّعمةدعاقلاوةمقلاىلعةرثؤملا

اماقالعحلصیفاهریغیوةدعاشلاالزنیةمقلانموء‹(ةطلسلا)ةمقلا

سكعلاو.اهريغوةيركفلاوةيسايسلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيقالخألا

دسفأواهريغفةدعاقلللزنوءةمقلاىلإلقتناءملظلامهتعردصاذإ

زكومنمرييغتلاوريثأتلاردصياذكهو.ةروكذملااهتاقالعوءاهتينهذ

اهيفرثؤيفءةدعاقلاىلإةمقلاربعرميلءاملعلايه(ةوقنم)يساسأ

هذه(دابعنبانعهسبتفا)ليوطصنيفقالفلاحرشيو.اهريغيو

ةرودلاهذههنمقلطنتيذلاريثأتلا(ةوقوأ)زكرمللحمةيرييغتلاةرودلا

/ءاملعلا)زكرملااذهيفمكحتتيتلا(رشلاوأريخلاعفاود)عفاودلاو

:ةيلاتلاتارقفلاهئمفطتقن(ةوقلا

نعلوقنمكلذلكو:كولملاجارسنعء١٠٠۲-۲54:قباسلاردصملا()

يئاجللامالسلادبعدنعفرحلاوصتلابلقتلااذهعجاري.دوهعلايفينارحشلا

.اهدعبامو٤۳۷:طوطخمةيلعلارخافلا:يش
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توكيامنإنيدلاحالصوءنيدلاحالصبمتيامنإايندلاحالصف»

حالصوءءاملعلاحالصبنوكيامنإءارمألاحالصوءىارمألاحالصب

.«ةيامعلاوةرغلامهبولقنعهللاعزنينأبنوكيامنإءاملعلا

صقتناامواهيفلتخاامو«مهتمزأاودهاشمهنعكلذعزناذإف»

مهذخأيدؤياموءرومألامهاباولغتشافهرادقموهغلبماوفرعوءاهنم

نمعم۔اوذخأينأكلذوءروهمجلاوةصاخلالاححالصىلإهيف

مښامیإحیحصتيفاببسنوکتمولعوتالماعميف-مهيلعاوفلختسا

."مايداحالصو«مهناقياةيوقتو

يتلاناميإلاقالخأبلمعلابمهنيباوفرصتينأب:تالماعملاامأ

ءمهيلعةقفشلانم:هلمهخیاشممیلعتنماهودافتسا

عفانملالاصيإو٠ءمهيلعتارسللالاخداومقفرلاومهلةمحرلاو

تالماعملاماظنليلحتيفرمتسيو.«مهنعراضملاعافدتساوءمهيلإ

يوقيجولويديإيملعيوبرتيسايسماظنهناىلعلديامبءاملعلادنع

ةيلاسرلاةمألاوأةعفلاوءيلاسرلاملسملاهباوجتنينأءاملعلاعيطتسي

ملسلاوءةيلاسرلاةنألاجاتنإققحي«يلاسرلاملسملاجاتنإنأنماقالطنا

سسأتيذلاطمتلاىلعةيلاسرلاةلودلاناققحيةيلاسرلاةْمألاويلاسرلا

روهظدنعءةيلاسرلاةلودلاوةيلاسرلايلايسرلاملسملاهيلع

جهلمنعثدحتيةيمهألاةياغيفاضنقالفلافشتكيكلذبو.مالسإلا

.ةوقلاةدوعلا

ءيقيقحلاملعلاىلإدتمتملفتدسفءاملعلاةثفنأيهةجيتنلاو

األءءاملعلانمةحلاصةديدجةثفسيسأتنعثحبلابجيمثنمو

ققألاهبحلصتيذلايقيقحلاملعلاىلإيدمنأاهنكمييتلايه

ملعلاىلإةيادهلانموءةحلاصلاةديدجلاةيملعلاةئيهلاهذهنماًمالطناو

.ةوقللةدوعلاقيقحتوءةمزألازوابتوءعاضوألاحيحصتنكمييقيقحلا

لدعلاىلعءاملعلاداسفريثأت-د

ىريفءهرصعءاملعنعثيدحلاىلإصنلااذهيفيهتنيمث

.۷٩۹۸:كللاچات)۳
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يمالسإلارييغتلاجهنمباولمعيميلاتلابو؛كلذنمايشاولعفيم

نعملعلاباوفرحناوءاودسفأواودسففءهنعاوفرحنالب«يقيقحلا

يفاوبلقناو«؛سانلالالغتسايفةيملعلامهماهوأاوفظووءهتقيقح

:يلاتلافصولاىلعاوحبصأىتحبقعلعاّسأرمهتفيظو

اولعفيلةسبقلاةنمزألاهذهيف[هرصعءاملعيآمعآمولعمو»

ىلإاودتہیملف؛مهسوژرىلعیلاعتهللامهسکنلب۔:كلذنماًنيش

.هتيبوبرلناديوىلاعتهللادبعيهبيذلايقيقحلاملعلا

:مهلاولاقوءءايمعلاةماعلاىلعاهباوسبللئاسمىلإاودمعلب

ىلاعتهللامالكباولدبتساف:ءاملعلاهيلعًاطاوتيذلاملعلاوهاهيفرظنلا

؛مهنمرثكألقوأ؛مهلثمنوبوشنممهنيذلاسانلامالكهلوسرمالكو

نمةّنُسلاوباتكلايفبابلألاولوقعلابابرأفرصتامكهيفاوفرصتو

مامةنودملاتاراشإنممهدحأجرختسيىتحقيقحتلاورظنلاوثحبلا

كللاةبلاطمنماهبلمعلاواهداقتعايجنيالونمهبهللالزنی

.نايدلا

هسافنأتناكل«ثيدحلاونآرقلايفكلذنملقألمعتساولو

يتلاحلاصلانمكلذيفناكلو«تابرقاهلكهتاظحلو«تانسحاهلك

ةصاخللوهلوسرلوهباتكلوىلاعتهللةحيصنلاونيدلاةماقإىلإاهعجرم

?.O..)رصحتيالوىصحيالامنيملسلانمةماعلا

وهملعلابءاملعلافارحتاببسنأ? دابعنبأنع-قالفلاىريو

ءسانلالالغتساوةيدانصتقالاةعفنلابقلعتي‹ييداصتقاهشمعيف

:لوقيف

يفنيبلالالضلاكلذنمهيلعاوبكأامىلعمبابكإبجوأامو"

يفةديحجلاتالآلانمهودجومهنأالإ? :نيكسملاتقولااذهلشم

اموساقلاپةمدخلايفهودجيملامهيفاودجووءايندلارومأتالواحم

.ةفعاضمفاعضأبةقاشلافرحلانماههبشأ

رفخلايفالةردخللاءارذعلابءيشهبشأةبلطلانمدحاولاىرتف

.۹4:قبالاردصلا()
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ءاضيبلانيبعمجدقوهوءاضعألاةموعنوفرتلايفلب؛ءايحتسالاو

يلايللارمىلعديازتتوفعاضتتيهو؛نيكاوفالآلاءارفصلاو

اهيفهلقرعيملو؛نيمياهيفهلبعتيملاياستكايفيهو«نينسلاو

O, . ?.)نیج

؛تناكامفيكايدلابلطىلإةليسومهملعاولعجالمرجالف»

هللامهبلس:هيلعةيلباقلاماتمهسفنأيفاودجووكلذيفاورقتساو

نماوفصتاوءناطيشلاتالابحيفمهعقوأو؛ناميإلاةوالحىلاعت

.نابسحالوودعهذخأيالامبةميمذلاتافصلا

ءىوهللمهعبتأوءايندلاىلعسائلاصرحأةهقفتلاىرتف

مهضفأوءامهجتمهرئکأوءاهجومهقسفأوءءایحیلاعتهللانممهمدعار

.لکشبمهلقأومهلقثأومهافجأومهظلغأو

مهعابتأىلإمهنماهتيمسترسوةيدرلاتافصلاهذهتلقتنامث

ءامشلالحوءاودلامدعوءءادلامظعفمنيدتقلاومهعايشأو

.حلاصلافلسلاهيلعناكاميسنوءحضاولاقيرطلايمعفىالبلاو

مهتمزالمعمءءاملعلانملاوحألاهذهءارمألایأرو

۰.مهوأرمال?tpاولفحيمو«مهنيعأنماوطقسف:مهبالکلمهتبحاصمو

.دابعلاملاظمىلعمهونواعوءداسفلانمهددصبمهامينمهوكراش

نمیرجاملکفء[؟]حالصوأءالؤهنمیجریحالفياف

ءافلخلاونيلسرملاوءايبئألابهللارثأتساندلنمءنيدلاوايئدلايفداسفلا

هوجومہدوسميفدودعم:ارجملهىلإنيدشارتلا

ىتحاهربعرمييتلاةرودلاوداسفلالصأركذيمث

:لوقيفممعتي

1ءءاملعلاداسفبكولملادسفوءكولملاداسفبسائلادسفف

1یسولانماميايندللمهبحبءاملعلا

توبواألوسرولدفایرسفاوملو٤::نوقناللا]كلَ
E71
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نمانلرهظامريرقتاذه»:هلوقبصنلااذهىلعقالفلاقلعيمث

باتكلانمعباسلابابلااہمدصشقيوهو«لوعفملایردصملاةئاضإ

ناونعلااذهيفرېتعافحالصإيآ؛ناوئعثحتهعضويذلا

‹«كلمللنوعضاخمهتأيأءهبلوعفملامعلاوردصم(حالصإلا)نأ

ىاململاىلعهلیلمتزکریهلعجاممىاملعللعضاخايئوناقكللاو

ءىلوألاةيلوؤسملاةبترميفءاملعلالعجيهرابتعابدابعنباصنسبتقيو

يتلاةيعضولانأقالفلاىرييلاتلابوردصموأحالصلاردصمو

عجارتوفعضنمهبتبيصأاموبرغملايفةمألالاوحأاهيلإتلآ

داسفبسانلاداسف»نأل:ءىلوألاةيلوؤسللاهيفءاملعلالمحتيريطخ

امبايئدلل00ءاملعلاداسفوءءاملعلاداسفبكولملاداسفوءكولللا

داسفلالصأدددحتيةرودلاةرغلانممهيلعیلوتسا

هترودمتيىتحداسفلااهربعلقتنييتلازكارلاوءحالصلالصأو

وأ)سانلاداسقفوأحالصيفلصألاوه(ةطلسلا)ماظتلاف:ممعتيو

'يسايسلاماظتلاداسفوأحالصيفلصألامهءاملعلاوء(عمتجلا

نملصأيفداسفلاوحالصلاةدعاقةيؤرلاهذهددحتاذكهو.ةألل

ماظناهبموقييتلا(يسايسلاماظنلا? ةَمألا? ءاملعلا)ةئالثلالوصألا

تايرظنلاهذهلالخنماذكهو.(ءاملعلا)مهرءةيمالسإلاةلودلا

لصأنعچرخال(بلسلاوأباجيإلاب)رييغتلالصأنأنيتي؛ثالثلا

هذهنماذحاوالصأنأدكأتننأنكميلهففقئالثلالوصألاهذهنم

نالصألامأ؟ىرخألالوصألارييغتىلعرداقاعفوهةثالثلالوصألا

ىلعنهربنفيكر؟رييغتلااذهردصميهةثالثلالوصألامأ

.لحلاوةلكشللايههذهوءةدقعملاةلكشللايههذه؟كلذ

(لدعلانمث=)لدعلاءازجھه

اهنمدكؤيلةفيرشلاةيوبتلاثيداحألانمةعومجميئاجللاصضرعتسي

ءرايجالاوفعضلايفنوناقکملظلاىلعوءةوقلايفنوناقكلدعلاىلع

يذلافعضلابابسألاحضاواًريسفتنيلوؤسمللاهلالخنممدقيلو

:لوقيفكلذلعهقحتسايذلاءازحلاوبرغلاهيلعدجوی

:تاكلهمةئالثوتايحنم:لاقلِييبنلانأيوردقف»١
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:امأف_

.یضرلاوبضغلايفلدملان

.ةينالعلاووسلايفهللاةيشخو

.رقفلاوىتغلايفدصقلاو-

:تاكلهللاامأو

.عاطمحش

.عبتمیوهر۔

.فبءرملاباجعإو-

يقلداعلامامإلالمعل? :لاقييبللانأةريرهوبأىورل٢

نيسموأماعةئامهلهأيفدباعلالمعنملضفأاًدحاواًمويهتيعر

.اًماع

.اةئسنيعبسةدابعنمريخةعاسلدع»:مالحلاهيلعهنسو۳#

هلظبهللامهلظپةعبسا:لاقيهناملسمويراخبلایورر٤

:هلظالإالموي

.فيرشلاثيدحلارخآىلإ(...لداعمامإ

روتنمربانمىلعنوطسقمل»:لاقييبنلا'نأملمجرخأو٥

.يفنولدعينيذلا:نيميهيدياتلكويمحرلانيمينعةمايقلاموي

“اولوامومهيلهاو‹مهماكحأ

قيبظتلاوةركفلايفاهروطتوىروشلاةيرظن

ةيامحلالبقامةلحرميفبوغلابدادعتسالاةاعدءاملعلامتها

دادعتسالالوصأنمًالصأاهوربتعاوءاًريبكاًمامتهاىروشلاةيضقب

مأةمزلميهلهاهتيرابجإلوحاوفلتخامآريغ.هريغولدعلاك

مزلماءايحتالاةلدأ

 

.١1٤:ةرفكلاعمقم()

1۸:قباسلاردصملا()

£4۸



 

ءةمزلم(...ةرفكلاعمقم»هبانكيفيئاجللايلاغلااهربتعادقف

يف":ناونعتحتهعضويذلانماثلابابلاوهاًصاخاباباهلصصخو

نعفشكثيح.”“؛ىرخألاوايندلايفاهتبقاعلضفوىروشلاحدم

:ةيلاتلاججحلالالخنماّيتيعاًبوجواهبلمعلابوجو

تلرلاكإو:ىلاستهلوقلاًعبتءادنقالابةبجاواهربتعادقف۱

:يهكلذ:ةرقبلاةروس]ِضْرَألاىفٌلِعاَجنِوكلم

(...)يواضيبلالوقاذه-ةرواشملاهدابعلبرلاميلعت

كلذعموءةراشتسالانعينغهناحبسقحلاف..فاشكلاو

سسۉيو‹ىروشلاباولمعييكرشبللةودقلايطعيلةكئالملاراشتسا

اًيميلعتايوبوتًادبملمحتةميركلاةيآلاف.ىروشلابلمعلاأادبممهدنع

ناكاذِإهنألءالمعتوىروشلاةيمهأربتعتيكلةيرشبلاتاقولخملل

«یروشلابلمعءيشلکنعينغلالکبمالاوههناحبس

يأرلايفضعبلمهضعبنيجاتحلاونيرصاقلاءارقفلاهدابعقحيف

.ةرورضلابةبجاوهريغو

هيلعميهاربإهللايبنماقبجاولايوبرتلاأدبملااذهنم

ميركلانآرقلايفكلذءاجامكهحبذىلعمزعالهدلوةراشتسابمالسلا

بوادامرظاتكأنأراملاىفبأيِقبي:لاعتلاقثيح

اتلعبأيلاقباوجنسحأبنبالاهباجأف»[١١1:تاقاصلاةروس]

اذكهو:تاقاصلاةروس]4نَانِهَلَكنإنسرم

میهاربإراشتسادقفءلجورعهللانميحووهحيذلابرمألانأمغر

یارلإعجریلهرواشي٣هنأنورسفملایأردقوءكلذيفهدلو

٠ىلعهسفننطويوهبلقتبثيفءهدنعامملعيلنكلو

هنألءهراشتسادقفءهدلوةراشتسابرمۋيممیهاربإنُمغراذكهو

تناكف.هبرنماهاقلتيتلايحولامولعئدابمنمًادبمىروشلاذخأ

دابعنمهدعبءاجنملکاہيدتقيةنُساسسؤيىروشللهتسرام

 

٢٠۲۹:قياسلاردصما()

ء14٦۲:قباسلاردصملا(۳۷)

ء۷۹-۲۷۸:قباسلاردصملا()

۹۹



 

دقواًّملعهداز:دادعإلاوعارتخالاوطابنتسالاف

يف(نوناق)ةيساسأاهنألءاهقوفتوهتوفةدايزلهتفرعموهملعفظو

.(هڻاقب)هدوجوةنايص

ثحبلايفريكفتلاىلإعفديذلاوه(ءاقبلاوأ)دوجولاةنايصف

ماظنوأ)ةعجارملاماظنزرفأيذلاوهةوقلانعثحبلاوءةوقلانع

يملعلالماعتلانوناقكلذبرهظفء(جهانلاولكايهلاوتاينقتلاديدجت

ىفيدالاروطتلانيئاوقفاشتكانمنكميذلاءايشألاعم

.(لماشوماعرييغت)ةايحلليروديدبتىلإ

يملعلاويركفلالعافتلاىلإعجرينذإيروثلاديدجتلااذهنإ

يذلايركسعلاويتفلالاولبءيسايسلاويعامتجالاويداصتقالاو

اهيفامبةماعلاىنبلايفتالوحتزرفيةثيدحلاروصعلايفلظ

تافاشتكالاتقنعيتلاتازارفإلاوتالوحتلايهو«°"ةيركفلاىئبلا

درفلايفةوقلانيئاوقفاشتكانمتنكموءةيركفلاجهانلاوةيملعلا

كلذبتسسأتف.ةيدالاوةيونعملاةوقلاتافصديدحتوءةلودلاوعمتجملاو

نماذكهو.(ةنميهلا=)ءاقبلاةنايصوةوقلابقوفتللةيملعلاطباوضلا

ىلإمشةعجارللاماظندامتعاىلإءةوقلانعثحبلاىلإدوجولاةئايص..

كىي١۱1۹-44٠:رىشعنرقلايفةيبوروألاةراضحلا:نوارب()

روطتلاوةينقتلاعسوتوومثينةيملعلاتاناشتكالاوتاعارتخالارودحرش

ماعلا

يذلا؛يعيبطلاباختنالاقيرطنهعاونألالصأ»:هيباتكبنيورادًالثمرثأدقل()

نعهتيرظنبرثأ١۱۸۷ةنسرهظيذلا«ناسنإلاو.١۱۸۵ةنسرهظ

سفتلاملعوخيراتلاوةسايسلايفىرخألاتاساردلاومولعلاةيقبلعروطتلا

امومعركفلاحبصأو؛نفلاوبدألاوداصتقالامولعهپترثأتامك.۔اهریغو

ءفيعضوهامىلعءاققلاويوقوهامعيجشتىلإةوعدلاوحنهجن

نأرهظيًأدبو.حلاصريغوهامةدابإو؛حلاصوهاميمامتهالاو

اميةيباختلالاةعزنلاترطيسوءمكحللديحولاميلسلاًادبلاوهيطارقتسرالا

ةيعسوتلامدخاع«هيلعةرطيسلاوملاعلاىلعقوفتللدادعتسالاومءالتي

,كلذلةداضللاراكفألاضعبزوربمغرةيرامعتسالا

.٤:٢۳۲ط؛ثيدحلارصعلايفايوروأخيرات:رشيف.ل.آ.ه:عجارپ

.۳۹:.نواربيرفج:كلذكو

۳



 

ةبسنلابىروشلاتناكف.ءادتقالاباًبجاوًادبماهنمذختيلوفلا

.(ەئايبنألوهللءادنقالاب)ءادتقالابةبجاونيملسملل

ةرواشمبهلوسرهناحبسقحارمأ»لثيحينآرقصنبةبجاو۲

تعيولاوَراميل::يلجورعلاقف(...)يأرلالمأوهباحصأ

4ساقاتلعنبارشبلقلاطيطفعكولول

لآةروس]4بيعهلأنإألعكرتتمنعاكنيکو

o4 13

ةيآلاهذهنأنيرسفملاعامجإىلعاًدامتعايئاجللاظحالدقو

اهيفبكترايتلاءدحأةكرعمرثإىروشلابرمألالمحتتلزنةميركلا

اوبيصأقءةيركسعلالوسرلاتاميلعتاوفلاخالءةحدافءاطخأنوملسلا

جيورخلاىلعةنيدملايفءاقبلالضفيمالسلاهيلعلوسرلاناكو«راسكناب

چجرخفجوراحلاصلمهمظعمتوصنيملسملاراشتسااملفكحىلإ

نيملسملاراسكنايفاوببستفهتاميلعتاوفلاخةامرلانأريغءدحأىلإ

:ءايشأةثالثبرمأتةميركلاةيآلاتلزنف«مهكالهو

يتلاءاءاطخألانعزواجتيوءنينمؤملانعلوسرلاوفعينأ

لآةروس]مَعفعلةيركسعلاهتاميلعتمهتفلاخمبدحأيفاهوبکترا

.[1۵۹:ثارمع

4أرعَتْسأَرءاطخألاهذهمهباكترايفهللامهلرفغتسينأ

:نارمعلآةروس]

:نارمعلآةروس]شكلايفمهزواررمألايفمهرواشينأ

امهماًدبأاهنعديجيالوءلبقنماهيلعناكيتلاىروشلامزتليو۹

.دحأيفعقوامككالهلالإءاطخألاهذهتدأولوىاطخألاتناك

27بقعامازتلالابوجوو? ىروشلابيايراالوزنن

:مالسلاهيلعدمحمدهعحتفيذلايمالسإلا

.۲۸۲و۲1۹:قباسلاردصملا(۹)

 



 

طغضتحتدحأىلإةنيدملانممالسلاهيلعلوسرلاجرخدقل

ىروشلايغلينأنكمملانمناكوءجورخلاحلاصلتتوصيلاةيبلغألا

لجورعهللانأريغ«هديريالفقومىلإهرجيفببسلاتناكيتلا

هبرومأمبجاوىلإيميلعتًأدبمنمىروشلاعفرثدحلااذهىلعادر

هيلعلوسرللهجوالرمألاو]4:نارمعلآةروس]ألايفمهنواَكَرل

ءةينابرةيبرتبيبرتلا«يحولابهجوماءأطخلانمموصعملاوهومالسلا

....ةثيسبقاوعنمهتفلخاموطبضلابثادحألاهذهدعبلزنتلاو

دعيناكلجورعهللانأل.كلذلكنمىوقأىروشلابلمعلانأدكؤي

ئدابماهنيبسسؤيناكفءةرمتسمةيجذومنةدايقلةيمالسإلاةمألا

.ىروشلاةدعافاهتمةخساردعاوفو

نورسفملااهررقيتلاةجيتنلاسفنىلإيئاجللاصليمثنمو

:نارمعلآةروس]ألاىف:ىلاعتهلوقيفرمألاةغيصلوح

(...)بلاغنبقحلادبعدمحموبأيضاقلاظفاحلالاق»:لوقيف۹

مئازعوعرشلادعاوقنمىروشلا»:ةروكذملاةيآلادنعهريسفتيف

.«ماكحألا

نويلوصألااهفرعامكةدعاقلاو.عرشلادعاوقنمةدعاقىروشلاف

امك.نماهماكحأفرعتلهتايئزجعيمجىلعقبطنميلکمكح»:يه

ريغتتاليتلاةعيرشلالوصأيهمئازعلاو.ماكحألامئازعنماهنأ

لعجاذكهوريبعتبسحطقفاهبقلعتتالوضراوعلاب

مكحلاناكرأنمانكرىروشلابلمعلا(نيرسفلاضعينعًلقن)ىئاجللا

ءردلو.داسفللمكحلاضرعتنكرلااذهلطعتاذإثيحب«مالسأإلايف

هبئاجبعضينأهيلعبجيناطلسلانأيئاجللاىريداسفلايفطوقسلا

نم"هؤاضعأنوكيءدابعلاودالبلارومأريبدتيفهكراشيىروشللاسلم

.۲14:قباسلاردصملا

:ةنامتسالاةيانع()

ىتؤتنأبحيهللانإ»:فيرشلاثيدحلايفو١٠٠.٠:تافيرعتلا:يناجرجلا(٤)

فيلاكتلايهمئازعلاق.هتابجاو=هفيلاكتيأ«همئازعىتؤتنأبحيامكهصخر

.ةضورفملاتابجاولاو

er



 

لكنملامكلايوذوفرشلاوةلاصألاوبدألاولقعلاوملعلالهأ

بسحو.”هريبدتلايفاًصقنناككلذفالخىلعناكنإوءةليبق

ناهيلعبجيلدعلاةمقققحينأدارأاذإناطلسلانإفيئاجللامالک

ريبكلاٌربيف..ريغصو؛طیسوو«ریہک:ماسقأةثالثةيعرلامسقي

محریوهرابتعابطسوألامرکوءبآلاماقميفهرابتعابهتارارقل

ةيعرلاكلمالعجيلف:لدعلاةورذ»امأ:لوقيفءاّنباهرابتعابريغصلا

طسوألاوءبریبکلاف.اًريغصوءاطسووءاريبک۔:سفنآةئالث

ىلإكلذبلصيهنإفءهنبامحريوءماخأمركيوىايأرييف.اًنبارغصألاو

۱9
هتمارکوهللارب

رييدتيفصخلتترصانعيهةمحرلاوماركإلاوبلانأرهظيو

ادبملااذهطقساذإثيحب«ىروشلاأادبمساسأىلعاهنوؤشلةمألا

ربلانأدكؤيامءيقيقحيلآلكشبةمحرلاوماركإلاوربلاطقسنكرلا

.ىروشلاجراخققحتتالةحرلاوماركإلاو

ىوتسملانمانلقتنااذإاننأيئاجللاىريثيحقفصلابةبجاو۳

لوألاةيمالسإلاةعامجلانأدجنءيداعلايرشبلاىوتسملاىلإيوبنلا

دق(ةْألاماظنللوألاةدعاقلايهو)مالسلاهيلعلوسرلااهسسأيتلا

طبضوةقدبميركلانآرقلااهلجسةيساسأناكرأةئالثىلعتسسأت

يرشلارمييرلاات:هناحبسلاقفنيحضاو

ماقمدكؤيةثالثلاناكرألاهذهنيبعمحجلاو.[۳۸:ىروشلاةروس]مي

بوجوثيحنمميركلانآرقلااهعضودقفءمالسإلايفىروشلا

لۇتكلذبو.ةالصلاةماقإماقمو«هللةباجتسالا:ماقميفاہلمعلا

ءيتيعلانكرلاماقمةيمالسإلاةعامجلايفىروشلايلمعلاميركلانآرقلا

ءلاوحألانملاحيأبهزوابتوأهشعدايحلاوأهلامهإيغېنپليذلا

بسح)نيدشارلاءافلخادنعةمزاللائدابلانمۍروشلاتناكمثنمو

ةيساسألامهتافصنمو(ةميركلاتايآلاهذهلهميدقتيفيزجنبالوق

نعهلقتاميئاجللاصخلدقو.”تايآلاهذهيفابهللمهحدميتلا

٢٢٤:ةرقكلاعمقم

.£۲£:قباسلاردصملا(٤)

.۱۲۷:قباسلاردصملا()



 

ةرواشملانأنيبتاذهدهمتاذإ»:هلوقبموزللاكلذهريغويزجنيا

ةريثكةيوبنثيداحأدروأمثلضنألارواشيوءاہبرومأم

.قايسلااذهدكؤت

مكحلاىوتسمىلإانلقتنااذِإهنأل.ةسايسلاولقعلابةبجاو٤

ءافلخلادنعىروشلابلمعلانإفءمالسإلايفةفالخلاماظنليسايسلا

وهو«مالسلاهيلعلوسرلاقحيفاًبجاوناكاذإهنأل«بجوأنوكي

لدتسيوقحيفبجوأوهف«يحولابهجوماأطخلانمموصعملا

ثعبام:لاقلِييبنلانع:هپفءاجيراخېلانمثيدحبكلذىلع

:ناتناطبهلتناكالإةفيلخنمفلختساالويبننمهللا

.هيلعهنوشورعملابهرمأتةئاطب

امصعنمموصعملاف«هيلعهثحتورشلابهرمأتةئاطبو

ريغءافلخلانأيهوءةيهدبلاةقيقحلاىلعدكؤيثيدحلاو

مکعحلادعاوقمارتحاو«یروشلابمارتلالامهیلعدکؤييلاتلابو«نیموصعم

مولعملانمو»:هلوفبثيدحلاقايسىلعيئاجللاقلعدقوءمالسإلايف

[مكحلا]كللاماظناهيلاصخبدروعرشلانأروحملاليلدلاوررقللا

:يهو

۔ةرواشملا-

.نيللاو-

.ةظاظفلاكرتو

هيلعهلوسرلاهنيبوهباتکمکحميفهذهكلمالاصخهللاركذدقو

بلقلاظيَعاطتكولومملتيواحيوَراقل:لاسقذإمالسلا

تعافرمألايفمهدواكَومكرفتارفاتلحنيوشق

ضرعتيو:نارمعلآةروس]4َنيكَوَتمْلَابيهلأَنِإولألعلكوَتك

ةرواشملا#ذإىروشلاةيرابجإاهلكديفتيتلانيرسفلاتاجاتنتسالاهرثإ

.۲۷۳:قباسلاردصملا()

e?اهتاذةحفصلاوهسفيقباسلاعجرللا.

ء۲۸۲۸۳٢۲:قباسلاردصملا(۷)

B۳



 

ةصالخءاملعلاعضودقودعاوقوةكلمملاساسأنم

اذهيفاھتيرابجإويمالسإلامكحلاماظنيفیروشلاةدعاملةيسايق

ةئريغنمةدابعلاكةّبِؤرريغبرومألاكلماذافئا:اولاقو»

ءةلطابيهفةينريغبتناكاذإةةالصلانإ:دیفييهقفسايقوهو

سضرفةبثلانألءتلطبةيئلاتدقفاذإجحلاوأمايصلاوأةاكزلاكلذكو

نإفكلذىلعاًسايقو.نكرلالطبطقساذإضرفلاوءاهضورفنم

ناكرألانمنكرمكحلانأل«يسايسلامكحلابمايقلايفضرفىروشلا

ءنكرلااذهضئارفنمضرفىروشلاومالسإلاماظنهيلعموقييتلا
لمعلاطقساذإوءامهريغوأمايصلاوأةالصلانكريفةينلاضرفلثم

وهو.حيحصريغاًدسافحيصأومكحلالطبيأءنكرلالطبىروشلاب

اًسايقمدقو.«يأرلابدادبتسالانمرفتيباطخلانبرمعناو

يأرلا»لاقفيعامجلايأرلاةوقويدرغلافعضهيفنيباديدج

داكتالءارآلاةئالثلاو«نيطيخلاكنايأرلاوءليجسلاطيخلاكيدرفلا

.فعضدادبتسالاوءةوقنذِإىروشلاف.9«عطقنت

اهفلاحيىروشلاوًاطخلاهفلاحيدادبتسالانأءاملعلاعمجأدقو

:اعبرأعنميماًمبرأيطعأنم»:لاقيكلذلباوصلا

.ديزملاعئميلركشلايطعأنم

.ةريخلاعنميملةراختسالايطعأنمو-

.°”«باوصلاعنميملةروشملايطعأنمو-

هبفصويامحبقأ»نأىلعاوعمجأءاملعلانأيئاجللادكؤيو

يبلانأىرخأةرماًرركمكرتويأرلابدادبتسالا:لاجرلا

 

.۲۷۸:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

.۲۷۹:قېاسلاردصملا

.٤۲۸:قباسلاردصملا()

o



 

ىلإعيضخامكءىربكلاردبةوزغيفرذنلانببابحلايأرىلإعجر

.”هتبغركلذبالاغدُحأىلإجورخلاررقو«قيبلغألايأر

جاتنتسا

:ةيلاتلاةجيتنلاىلإىروشلابوجولةعبرألاتايطعملانمصلختن

يفتسيلئدابلاو«يئدبمبوجوميلعتلابىروشلابوجونإ

نمىلعألاناسنإلاالإئدابلامرتحيالمثنمو.رمألاببوجولاةوق

ءنيدشارلانييلاسرلانممهتثرووأءايبنألاكءىوقتلاولامكلالهأ

ءةيلاسرلادوهعلالالخاهبمّلسمائدابلانمنوكتىروشلانإفهيلعو

بوجوبرمألالزئأوءيميلعتلاىوتسملااذههناحبسقحلازواجتكلذل

.اترصاصنىروشلا

ىلعةحيرصةفصبلزنينآرقرمأبيأصنلابىروشلابوجونإ-

انوناق(ةمتافلاةيمالسإلاةعيرشلايف)ىروشلاحبصتلةيهللالوسر

تناكامهمءصئلابنيملسلانييسايسلانيلوؤسملاقحيفاًبجاواًيعرش

اهكوتاذإف.(نييلاسرلانيقتماوءايبنألانم)ايلعلاةيقارلارصاتعلاهب

ءهوعاضأواًبعرشاًبجاواوكرتدقفءنوملسملانويسايسلانولوؤسلا

ىلإةّمألااوضرعو«باوصلانعةيمالسإلاةيسايسلاةدعاقلاباوقرحاو

.رايبنالاىلإةياهنلايفيدؤييذلاولشفلاهبطبترييذلاًاطخلا

كرت:طوقسلاوكالهلانيئاوقنمناكةقيقحلاهذهنم

هيلعهلوق:اهنمةفيرشثيداحأهدكؤتامبسحىروشلاةدعاقبلمعلا

دبعيقشام»:ٍةَيهلونواةروشمدعبؤرماكلبينا:مالسلا

ناكاذبعكلينأهللادارأاذإوءهيأربیئغتسانمدعسالو؛ةروشمب

لاقو.يأرلاداسف:نذإكالهلانيناوقنمف.«هيأرهنمدسفياملوأ

.۰«راشتسانممدنالوراختسانمباخام»:مالسلاهيلع

روسصعلاوأهرصعلهتظحالمنماًنالطنا-يئاجللاۍرپاذکهو

 

.۲۷۷:قباسلاردصملا()
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:تاراضملاوممألابتطاحأيتلاكلاهمارطخأنأب:-هنعةقباسلا

ىروشلاتناككلذلجأنمو.*"”«ةرواشملاكرتويأرلابدادبتسالاد

اميةلماكلاةيعرشلااهناكرأبةفالخلاتناكوءةفالخلاماظنناكرأنمانكر

تطقسىروشلاتطقساذإف؛مكحلاةمظنألضفأ:ىروشلااهيف

ىلإةفالخلاماظنبلقناوءةفالخلاماظناهيلعموقييتلاةيسايسلادعاوقلا

.٩(يدرفويدادبتسا)يربجكلم

ماظنبالقنانعبترتتيتلاةجيتنلاهذهنماقالطناو

بالقنانأيهوةماهةيخيراتةربعجتنتسن:يدادبتساكلمىلإةفالخلا

بالقنالانأوءيجولويديإبالقناهقمعيفوهيدرفمكحلإةفالخلا

ءاطعإوءةلماكوةيقيقحةفصبيراضحلاطوقسللةمدقموهيجولويديإلا

هقيتاذلاةراضحلالحمةيداعمىرخأةراضحلولحلةيلباقلاودادعتسالا

وأيعوبفارحنالااذهناكءاوسءفارحنالابادبيلولحلااذهنإو

.يعوريغب

بووةعيبطفرعنعيیطتسنءةجيتنلاهذهنماًمالطناو

تافصنمةفصكهباًهونمميركلانآرقلاهضرعامكةفصلابىروشلا

ليهللالوسراهسسأيتلاةدشارلاةعامحجلاءىلوألاةيمالسإلاةعامجلا

ةيلاسرلااهتافصتبستكاءةيلاسرةعامججذومتلاوأطمنلاةعامجلاهذهف

يحلايمالسإلاجذومنلاتحيصأوءةيمالسإلائدابملاىلعةيبرتلانم

ةسرامبيفيمالسإلاكولسللةودقلاوهنوكيلءعقاولايفصخشتلا

عئدابمةيلاسرلاةعامحجلاهذهتصخشدقوفةيمالسإلاةيسايسلاةطلسلا

ميركلانآرقلاصيصنتو.عقاولايفةيمالسإلاةيسايسلاةدعاقلاناکرأو

وهوهويمالسإيسايسنكرمهألةعامجلاهذهةسراممىلع

لاوةهجنميمالسإلاماظنلايفيروشلاةدعافىلعدیدشهیبنت

دشرلاىلإكلذكهيبنتوءماظنلااذهيفةوقلاتازكترممهأنمزكترم

مهأنميسايسنكرلاهتسرامبواهتفرعملةعامحجلاهذههبتزيمتيذلا

.ةيسايسلاةسرامملايفدادسلاوةوقلاناكرأ

۔٢۲۸:قباسلاردصملا(۳)

ء۲۲:قباسلاردصملا()



 

ءةيسايسلامظنلايفةوقلاتازكترممهأنمىروشلانأامبو

امك-ةيمالسإلاةعيرشلاتفشكدقفةيمالسإريغوأةيمالسإتناكأ

ىلعةدايزةسايسلانوناقبىروشلابوجو-فيرشلاثيدحلايفقبس

هللالوسرظحالمثنموءيلقعنوناقةسايسلانوناقوءعرشلانوناق

تمصتعااذإالإةيسايسلاتادايقلاقحيفةيرشبلاةمصعلاةلاحتسای

اهنموءاهلزنأيتلانيئاوقلابلمعلايههللابةمصعلاولجورعللاب

للزاهنعيلختلاوءةمصعىروشلابلمعلانأل«ىروشلانوناقبلمعلا

الامكءةمصعلايعدينألقاعلنكميالوءطوقسورايبتايأريطخ

`ناكاذإالإطوقسلاورايبئالالبقينأهئكمي

ادةوقلانمتغلبمالسإلايفىروشلاةيرابجإنأنيبتياذكهو

ءيميلعتلاءادتقالاببوجولا:بوجولاغيصعيمجباهيلعديكأتلابجو

نوناقبوأءةيمازتلالاةفصلابوأ‹حيرصلاىعرشلاينآرقلارمألابوأ

ادةوقلانمغلبمالسإلايفاًبجاودجنداكنألثيحب.ةيلقعلاةسايسلا

-ةيريرقتلاو-ةيقالخألا)بوجولاتافصعيمجبسرامينأبجي

:.اهلم(ةيلقعلاو-ةيمازتلالاو

ملعملاةلدأ

نوؤشلاميظنتيفةمهمةدعاقىروشلانأىريفيناثلافنصلاامأ

:قالفلالوقي.ةمزلمريغاهربتعيهنكلءةمأللةيسايسلا

:ىلاعتلاق.بدتلا:عورشلاةهجنمىروشلامكح»

كلذعمرهومألاةغيصلمحتةيآلاف:نارمعلآةروس]يب

رخألارايتلاسكعىلعءةبودنماهلعبجييذلارايتلايأرراتخيوءهزواجتي

هيلعلوسرلامازتلاببسريسفتلواحاهنأريغ.ةمزلماهلعجيذلا

:لوقي.اهتيرابجإواهموزلرعشيالثيحنمررقءاهبمالسلا

اميميلعهنألءبهنمةروشملاةمكحيفليوأتلالهأفلتخاو»

:هجوأةثالثىلع«نكيملاموناك

.نسحلالوقوهوءهيلعلمعيفحيحصلايأرلاهلنيبتيهنأ

O*y



 

.لضفلانماهيفملعالةروشلابهرمأهنأ:يناثلا

٠لجولارواشيفميلعت:ثلاثلا

ةدعاقوءةمزلمىروشلانأةئالثلاتاليوأتلاهذهنمنيبتياذكهو

نكتملاذِإهنأليفةيسايسلاةطلسلامیظنتدعاوقنمةيساسأ

اومزتليو«كلذيفهباودتقيىتحسانللاهنسينأدارأاذاملفقمزلم

یۍتحوءاّيرصاًرمأاہبهللاهرمأاذالءةمزلمنكتماذإمث؟اہبلمعلاب

لضفلاقيقحتنإفءلضفلانماهيامرابتعاببدنللرمألااذهناكاذإ

ىلإةرورضلابيدؤيلضفلاقيقحتمدعنألءةرورضلاببجاوةمألل

رشهلکدادبتسالاوءالعتثدحاموهو(دادبتسالاقيقحت)رشلاقیقحت

يرجت-ةالولانم-لليدمحمةّمأكرتنم(...)ةّمألاءاملعلاقدقوا

هيلعلاقو.اهشغدقفباتكلاماكحألماکحأىلع

.“هللاةنعلهيلعفيتقأشغنمف:مالسلا

لدتسينأقالفلالواحيتلاءةئالثلاليوأتلانيماضملدتاذكهو

يفةحيرصيهلبكلذسكعىلعءىروشلاةيرابجإمدعىلعاب

كلذديكأتىلإعجريقالفلالعجامم«ةرورضلابةمزلمىروشلانوك

:هلوقالثماهنم.ةروثأملالاوقألاوةفيرشلاةّيوبلاثيداحألاب

رقتفاالو؛راختسانممدنالوءراشتسانمباخاملافو»

.ادصتقأنم

اللجرو؛لجرفصتف«لجرف:ةئالثسائلا:نسالاقو»

؛لجر

.ةروشملاويأرلاهلنمفءلجرلاامأف

.رواشيالويأرهلنمف:لجورلافصنامأو

۷٠الوهليأرالنمفءلجروهسيليذلاامأو

.١؛كللاجات

.۸۹:ةئاعتسألاةيانع(٠)

.١١٠:كللاجات(۷٥)

O۸



 

ةيمهألوحسرفلاوبرعلالاوقأضرعيفكلذدعببهسيمث

.اهترورضوىروشلا

دحأهدعبهراتخاىروشلالوحقالفلاهراتخايذلامكحلاسفن

ىروشلانأمغر؛لوألانسحلاناطلسلادهعىلعيملعلاسلجللادارفأ

رفعجةماعزبيملعرايتفرطنماحلماًبلطمحبصأدقناكابلمعلاو

رداصمفرحلابلقنينأيئاجللامالسلادبعلواحدقل.”قاتكلا

ءلوألانسحلاناطلسلادهعىلعىروشلاةيموزلمدعبلئاقلارايتلا

ةيآلايفىروشلابقلعتللارمأللرداصلاهذهليوأتةعيبطحضويل

:لاقف۹:نارمعلآةروس]ألايفمهزواكرلةميركلا

ريسفتنمو:هصنامهلةلاسريفيتنكلانعيسافلايلعلقتمث»

يأ:نارمعلآةروس]ألايفمهزواََو#:ىلاعتهلوقليدحاولا

ديرتامىلعتمزعاذإف.ةنسريصيلو«مهرادقألاًعفرو«مهسفنألاًبييطت

بحاصرمتسيمث.”(ىروشلاىلعالهللاىلعلكوتف,ءءاضمإ

ةيموزلمدعلوحمكحللهجاتنتساويتنكلامالكلقنيف«رخافملا»

:لوقيفةحارصمهريغونيرّسفملاكلذبالاغىروشلا

مهريغونيرسفملامالكنممدقتامرظنيلف:هبقعيتنكلالاق

امهئممهفيلهءرمألاةالوىلعةراشتسالابوجوبنيلئاقلاءاهقفلانم

.المأةراشإلاۍضتقمبلمعلابوجوىلعلدی

ءاجرحناكلبجوولذإ«بوجولامدع-ملعأهللاو-رهظألاو»

امالوءفيلعلديامةيآلارهاظيفسيلوءريسيتلابعوفدمجرحلاو

ىلعريشتسملانوكيدقفءهريغدنعامعربختسمريشتسملاذإءهلدهشي

دضبراشتسملاهيلعريشيفءوهامهيأىلعرعشيالوءأطخىلعوأباوص

تاطلسلاريهظىلعءاملعلانمهعمنمويتاتكلارفعجةمالعلاباوجيقءاج(۸)

عيجربهجاهتباغبتلاعيبحعيرستلوحه١١۳٠مرح۲۴:خخيراتيلوألانسحلا

ديأنأىلعهللدمحلا.هللدمحلاف٠...٠:لاقفىروشلاًادبمبلمعلاىلإناطلسلا

ء٠,.كلاسملاهذهلثمكولسلانالومهللا

۱/۲:طوطخم? ةيرهوجارردلا:جاحلانبدمحأعجاري

-٤٤۲? ةيلعلارخافملا

۵4



 

/ديدجتلا=)ةعجارملاادبمحبصأكلذبو.روطتلانيناوقفاشتكا

.ءاقبلايفاًنوناق(ثيدحتلا

ةعماحجلالودنيب)يعماحجلا(فلاحتلاوأ)قافولاقيقحت۳

:(رامعتسالايف).(ةنميهلايف)ءاقبلايفنوناقوهيذلا(ةينيتاللا

ىلعتنمأاملفءاهدوجوةنايصيفاًروصحمةيبوروألاممألامهناكو»

ةرئادءاروامىلإاهديةلودلكثّذم:نرقذنماهكولمقافتاباهنایک

وأةلهاجةْمأوأةفيعضدالبنمهتعطتقااكلمتكلتمافءاهناطوأ

all?

ةيبوروألالودلانيبيعماجلاقافولانأسابتقالااذهدكؤي

وأيموقلانايكلانيمأتلةليسووهليءهتاذلاًبولطمسيلةينيتاللا

بورحايفالتو٠٠...اهنايكىلعتنشأاملف»ةينطولاةيصوصخلا

وحن=)لالتحالاوةئميهلاوحنقالطناللةعماجلالودنيبةيلخادلا

:ءاقبلليقيقحلاموهفلايعماجلاقافولاقيقحتحضوياذكهو.(رامعتسالا

عاونألادوجوبناجبضرألاىلعيعونلايتاذلادوجولاوهسيلءاقيلاف

بوعشلاىلعةنميهلاءرخآلاىلعةنميهلاوهءاقبلالبءىرخألا

يعيبطلاتوافتلانوناقعمقباطتيكلذنأل.رامعتسالاوهءةفيعضلا

باختنالانوناقعميلاتلابقباطتيو«فعتشلاوةوقلايفتانئاكلانيب

ماظنيفاًنوناقباختنالامادامو.يعيبطلكشبةايحلاهيلعموقتيذلا

اإةايحلانألءاهذضرخآلاهققحينألبقتاذللهقيقحتبجيفقايحلا

؛ملعوقرفامإوءلذولهجو؛فعش:امإيهف:كيلعوُكل

.(رامعتسا)ةدايسو

؛روصقلاوصقنلاوزجعللتافصنذإلذلاولهجلاوفعضلاف

١۳٠0:برعملاناسللا

ةنسنيلربء١1۸۱ةنسانييثرمثؤميفًالعفأدبملااذهبلمعلاٌلبتدقو

يفكلذكًأدبلااذهبلمعلاليمو١۱۸۸٠-٤۸ةنسيناثلانيلربرمتؤموء۸

يذڈلاو؛يلسيإبرحدعبةجنطيفيوروألايلصتقلاداحتالابفرعامنيوكت

اذلمعلاناكوءبرغملانمهبلاطمعزتنينأابلاغدحولاهفقومبعاطتسا

ناكقافولاادبمنأدكؤيام.اهريغوسافورصموایکرتيفاًيراجداحتالا

.اهنيبسفانتلاببسباًنايحألشفيناكهنأالإءةيبوروألالودلانيباًيساسأ

۳۳



 

هبريشأيذلادضبهيلعوهامهلزيمتيفءأطخوأباوصنمهدنعام

سفنيفهيوقيوهدىضعیفااًقفاومهبراشمنوکیوأهيلع

.بوصأامیحجریف.باوصامالکوفلالاغنوکيوآءريشتسملا

ناكلءةراشإلابلمعلاهيلعانبجوأوءةراشتسالاهانمزلأولو»

هپراشيامدرىلإهللبسالويفهللخدالريشتسلا

ناکامدعباًرومأمريصيفءطقفذيفنتلاالإدعبهلقبيملفءفيلع

.م

نأبلوقييذلاهابقالاعماًمومعاوناكءاملعلانأنيبتياذكهو

ناكوةفيعضهتجحتناكفداضللاهابتالاامأءةمزلمىروشلا

ميهاربإنبدمحمدنعوأانهحضاووهامىلعقلمتلاهيلعبلغي

٠"هقرصتلافيسهتلاسريفيعابسلا

ىروشلاقيبطتماظن

رأ)ةيملعةئيهةطساوبمتتنأببيىروشلاةقيرطنأقالفلاىري

ءىروشلاةمهمىلوتتنأبجييتلاةئيهلامهءاملعلافء(يملعسلجم

هتظفحمهنيذلاملعلاةلمحهسفنىلإناطلسلاعمجينأ»يغبنياذكهو

نوظفاحلاو«هرمأبنومئاقلاویلاعتهللاىلعءالدألامهوهتاعرو

كدعلاتافصنمهدنعاذهف.هللادابعلنوحصائلاوهللادودحل

نباةوكفقالفلاضفردقو.ةيمالسإلاةيعرشلاةموكحلاو«يوبنلا

نيذلاءةوقلاوةيبصعلالهأيفةراشتسالانوكتنأطرتشايذلانودلخ

.-قباسلالصفلايفكلذافرعامك-ةوقلابيأرلاضرفىلعنوردقي

دنعابموقتقالفلادنعىروشلاابموقتيتلااهسفنةقيرطلاو

هيلإبرقألانوكينأيغبنيناطلسلاف»:اّضيأوهلاقثيح‹يئاجللا

.ءارآلايأ:ءايترالا()

.٤٤۲:ةيلعلارخافملا()

داشأوديأثيح.۳۷:طوطخ? ةرصنلافيس:يعابسلاميهاربإنبدمحم()

.دادېتسالاب

ء۸۷:كلماجات()

o



 

لامكلا-يوذوفرشلاوةلاصألاو«بدألاولقعلاوملعلالهأ:برقألاف

“`يفاًضقنناکكلذفالخىلعناکنِإوءةليبقلكنم

ىلإفايضأيئاجللانأريغءةلئامتميئاجللاوقالفلادنةقيرطلاف

سانلانمنوزرابلاولئابقلاءاسؤروءافرشلامهءىيرخأرصانعءاملعلا

.ىروشلاةثيهنوفلؤينيذلامهاًعيجءالؤهف؛عمتجملايف

ىلعةباوجيفيقارعلاذأةمالعلااهيلعدكأةئيهلاهذهسفنو

ةئيهلاسفنو? رشعيدالصفلايفافرعامک۔ناوطتبروحةريعد

:روكذلالصفلايفافرعامك-ةيظيفحلاةعيبلايفاهركذءاج

نوكتتةيراشتساةثيهةماقإةرورضىلعيلالمسلايلعدكأدقو

نيذلامهو.نايعألارباكألاوءنايعألاءاملعلاوءنايعألاءافرشلا»:نم

ءمهعمرواشتللماعلايفنيترموأةرممهبعمتجينأناطلسلليغبتي

رثكأاًروصتيلالمسلافيضيمث9...هبسانتسالاوهتمبراقتلاو

ىلععالطامهلنيذلاءارزولا#:نوكينأبيجيءهريشتسينأناطلسلا

تايعأمثىاملعلامثءافرشلانايعأمثء؛كلماريبدت

.هفثأمغرهيلعيعرشلارمألاذيفنتبجي-هدنع-يقايلاو

وزغلاةلحرملالخبرغلايفىروشلاةبربتلمأتنامدنعةقيقحلاو

طوقسىلإ(م١۱۸۳)رئازجلاطوقسنيبامطبضلابوأ«يندمايبوروألا

تناك٤"۷ةيملعسلاجمنمتروطتاهدجن(م1۹۱۲)برغل

.٤٠۲:ةرفكلاعمقم()

-١٠:ةئاعتسالاةيانع()

17:قباسلاردصملا()

ايإضقلايفابلاغاهيلإنوعجريءةيملعسلاجمنوذختيبوغماكولمناك(۷)

ةيتلاپ.سلاجملاهذهءاضعألةجرتلابرداصلاتلتتمتهادقوءةفلتخلا

حلطميفماستبالا:ًالثممجاريماشهنباتاطلسلادهعيفيملعلاسلجملل

ءاضعأاّضيأهيفو.١٤٠۱:نمةيلعلارخافلا:كلذكوءروكذملاناطلسللهتجرت

-7۳۸:لوألانسحلاناطلسلاودبعنبدمحميديسناطلسلاسلي

نماهريغ-يفو.اهدعبامو٥/١٠٠:ناوطتځيراتو.اهدعبامو٤٥۲و.٢

.ريثكرداصلا

a۹



 

هدلودنعمث؛ماشهنبنمحرلادبعىلوملانيطالسلادنعةصاخ

نسحلاثاطلسلاهدلودعمثءنمحولادبعنبدمحميديسناطلسلا

قلخةلواحمىلإفءطوبضمريغلكشبةماعةيبعش.ةراشتساىلإ:لوألا

ءةملكللثيدحلاموهفلابةينالربةيرظنروهظىلإفماعىروشسلج

ةيرجتتقلطنافيكف.دارمميركلادبعروتسديفحضاووهامك

.؟ةينالوبةيرظنتحبصأىتحهذهةيبعشلاىروشلا

ةيباينلاةركفلاىلإىروشلاةركفنم-

نسحلاناطلسلاهبماق«ىیروشلاةقيرطيفئجافمبالقناثدح

تايعألاوأءاملعلاريشتسيدعيملفءةراشتسالاماظنعسوامدنعلوألا

ةيباوجةلاسركانهف:اهلكةيعرلاىلإةراشتسإلابهجوتيذخألبطقف

لإ“م۱۳۰۳نابعش٢۲:خيراتب(دمحأنبهللادبع)سافةنيدملماعل

ةيعرلاوءاملعلاوةاضقلاهيفيتفتسيهلريهظلوحلوألانسحلاناطلسلا

.ةيبوروألالودللةعونمملاةيراجتلاداوملاحيرستنعاهلك

ةرتف!وبلطءاملعلاوةاضقلانأروكذملالماعلاباوجنمدافتسيو

يفناطلسلاةراشتسامهيلعتضرعالةماعلاامأ.باوجلالبقلمأتلل

ةمراعةجضاوراثأاهضفروأداولاكلتحيرستلوحنييورفلإعماج

ام:داهجلاببلاطتوضفرلاباهلكيدانتءةيلاعتافاتهقالطإباوجاهو

ءسلدنألاعماجبديدجعمجدقعلرخآتقولإلجؤيلماعلالعج

ءاپاوزوءءاملعوءفارشأ:نماأرةئفلككانهتمدثيح

|.مهریغونیفرحو

تثاطلسلاذخأف«بارطضالاوىضوفللاًيفالترومألاتروطتم

اوبتكيلءلامعلاديىلعةفلتخملالئاصفلاءامعزوءاسؤرونايعأللسري

رکذاهیفءاجةددعتمقئاثوكلذىلعلدتامكءةيمسرةباتكمييأربهل

لهأمث-ةسرادألاءافرشلامث? نييولعلاءافرشلامث? ءاملعلا:باوج

نمورظانلامث? هعمنمويرقلامالسلادبعجاحلانيمألامث? ناسملت

مثسافلهاةماعباوجمث? نيطبارلاباوجمث? ءابقنلامث? هعم

 

-١١٠:طوطخحمتةفالخلاحلميفةيرعومجلارردلا:جاحلانبدحآ7
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باوجمث۔هعمنمويشكارملادمحأجاحلاباوجمث? راجتلاباوج

-جامملادالوأباوجمث? ناطلسلاشيجنممهوءرونلاةبصقلهأ

.يدعومهئامسأوهنايعأتاعيقوتبليصفلكوءاذكهو

حيصيلزيزعلادبعناطلسلادهعىلعاذهىروشلاماظنروطتمث

تانفلاولئاصفلالكهيفكراشتءنايعأللسلجمنعةزابع

وهوءكلذريغوةيوهجلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاوةيملعلاتاميظنتلاو

حالصإققحتنأنكميناكءةّمهمدجةيبعشتايلاعفهيفترهظسلع

.ةيبنجأبارماؤموةيلقعفورظالولرايبئالاوةمزألانماهذاقتإوءدالبلا

پبراجتلإو«ىروشلانعةيئدبملاراكفألاهذهةليصحتروطتمث

نباناطلسلانم)نيروكذملاةعبرألانيطالسلادهعىلعابترميتلا

نعةديدجراكفإنماهيلإفيضأامعمء(زيزعلادبعناطلسلاىلإماشه

يفرهظوكلذلكروطتءابوررأيفيطارقميدلايايتلاماظنلابرايت

یلجتتتایرظنيهوءةرصاعملاماظنعمقباطتتةيروتسدتايرظنلكش

ثيدحتوةثادحلاليصأتنيبيقيقحجزمنعةرابعىروشلاةروصاهيف

.روطتلانوناقلاًّقفوةيلاقتناةلحرمنعربعييعيبطرمأوهوءةلاصألا

(۱۹۱۲لبق)ةيامحلالبقترهظةماهةيروتسدتايرظنثالثكانه

:يهو

ةعستنمنوكتييذلا"”يولسلاديعسنبهللادبعدئاقلاروتسد

رودلا:جاحلانبدمحأدنعدجوياذهلئاصفلاوقرفلافلتغوءاملعلاباوج()

۹٥۱-١١٥۱:ةيرهوملا

۲۰۴/۲:ثبدحلابرغلاةظفبرهاظم:يفونملا:اذهنايعألاسلجمنععجار)۷۰

دقويفاتكلاريبكلادبعنبدمحملفقاومابو٦مث.اهدعبامو

نمعجاریو٦1:مقرشماه«سماخلالصفلابهتمجرتلالخهفقاومانرسق

لخدتلا:لالعيميدخلا:كلذكو١/٠۳۹:فامتإلا:كلذكنايعألاسلجع

:برغلابةمواقلاويبتجألا

-١٦۱۸/ه١٤۱۳يوللادیعسنبدمحمنبدمحمنبهللادبعوه()

ةيملعلاةءافكلابزيمت«سردواشناهوالسبدلوءدئاقلانبدئاقلا((۳

ةدعيفبلقت.هئطووهنيدلصالخإلاوةيمالسإلاةئايدلاقمعوةيرادإلاو

ةيلاديمةيسايسبراجتبستكاءةجنطيفةباينلارادباًوضعحبصبنألبقفئاظو

=حوريحالصأإلاهعورشمسكعيو.ةيبوروألالودلابهتالاصتاةفاغكلالخنم

a۳



 

سلاجمنيوكتةرورضىلإهنمثلاثلالصفلايفضّرعت"الصفرشع

اهريغوةيرادإلارومألاريسىلعماعلافارشإلاقحاهيلإلكويءةيوهج

ملعلالهأ»سلاجملاهذهلبختنينأطرتشيوءدالبلاحلاصمنم

.ادلبلاحلاصميفرظنلادصقبةفرعملاوةئايدلاودحجلاوةءورملاو

ىلإهتملوألالصفلايفراشأدقفيلعروتسدامأ

ذاختالمهلضفأةسائرتحتةّمألايروتتمنايعأنمةنجلباختنا»ةرورض

نوۉشىلوتياينالرباًسلجمةنجللابدصقيو٠0..ةيحالصأإلالئاسولا

«هدنعرشعيداحلادنبلانومضللااذهدكؤبو؛ديدجتلاوحالصأإلا

ةيعرلاويعارلاعقممدعبيضقيدادبتسالكعتم»ةرورضهيفدكأيذلاو

لکيفلدعلالئاسوةرمثب

ثيحدارمميركلادبعخيشلاروتسديفرمألااذهروطتمث

دئاوفلاو«هلامعألوصأوءةّمألاسلجمليكشتةيفيكنايبالهثلثصصخ

لبقاينابسإواسئرففرطنمةديدشتاقياضموطوغضلضرعت«براجتلاهذه=

.هللاهحريفوتنألإةيامحلادعبراصحلاوعمقلاويفتللوءةيامحلا

:يسافلاظيفحلادبع:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:ينونملا:عجاري

ىفطصم.عومجملالوأ٤٤٤٤د؛مقر.ع.ح? تاوطحخوتاوطخ

٠٥.0-١/41:(ناءزج)...نييوالسلاديعسينببفيرعتلا:ءارعشوب

دنعامأ١۳٠-۲/١۳٠:روكذملاعجرملايفينوئملادنعروتسلااذهصنعجاري()

١/۷٦۱:ديعسينببفيرعتلا:عجاري.ًالصف١٠نمنوكتيفءارعشوبىفطصم

04۹:مقرةقيثولا.١۱۷

١۱۳۳٤٤۱۸-يسلدنألاماطللاربيترداقلادبعنبدمحأنبيلعوه(۷۳)

ثيحم١۱۲۹1۸۷۹لالخرصمىلإهجوت.يفوتابوالسبدلو

يبارعةروثيفكانهكراشوءةليوطتاونسةيردنكسإلايفةراجتلابلغتشا

پستكاوءاهريغورصمليناطيربلارامعتسالاثادحأشياعوءزيلكتإلادضاشاب

عاضوأمهفتاهتموءةماهةيركفوةيسايسوةيخيراتبرابتثادحألاكلتنم

لكبرامعتسالااهاذغوقرشملابتتبنيتلاةيموقلاراكفألابرثأتويمالسإلاملاعلا

يروتسدلاهعورشميفةديدجلاراكفألاهذهربينزيلعسكعدقو.لئاسولا

.لالتحالاةرطيسظفلولالتتسالاظفحا»:هامسيذلا

سفن:هعورشمنعو-۲/400:رهاظللا:ينونملا-هتايحنععجاري

.الصفنڻالٹودحاووةعدقم:نمنوکموهو٤٤٤٤٤٤:عجرملا

لصألايروسلادارمخيشلانبىفطصمنبرمعنبميركلادبعخيشلاوه)

=كانهاشنأثيحةرونملاةنيدملاىلإماشلانملحر.يفنحلايندملامثيسلبارطلا

٤



 

رمأيذلاةروشلاسلجموهةّمألاسلجم»:هيفءاج٠”«هنعجننتيتلا

دقو:نارمعلآةروس]ألايف:هلوقبليهيبنهبهلل

ةروس]عنييروشمهمو:ىلاعتهلوقبحلاصلاانقلسىلاعتللاحدم

.[٢۳:ىروشلا

صقنلاوةدايزلاريصيو-ةدامرشعدحأ:اًبيرقتهلامعألوصأامأو

:(...)تقولاهيضتقيامبسحداواهذهيف

نوكيءاًدحاومهنعاوبختنينأدلبوةليبقلكنمبلطي:لوألا

ءتاونسسمةدملةّمألاسلجميفهاضريوهررقياملكيفمهنعابان

:”رومأةسمخباًنصتمنوكينأطرشبهريغبختنيمث

ماعبرغلابسافةنيدمىلعدرومث.ديدجلايعولاوملعلارشنلسرادملاضعب=

يفاًسورديقليذخأو«نيئاطقلاىلعأبةيناتكلاةيوازلابلزئوم/٤

ةريغوةرضاحمرةسايسوسنأسلجمهسلجميناكو‹تيرجتلاوكلغفلارةيفارغجلا

بتكمحتفزيزعلاديعناطلسلاىلعحرتقاو«بتكةدعفلأ...نيدلاىلع

هنمدافتسادقوءةيتقولاوةينيدلامولعلانمةحيحصلاةقيرطلاىلعدالوألاةءارقل

:اليوطسافبهثوكمدعبو.ينازولايدهلايضاقلاوءيسالاظيفحلادبعيضاقلا

دقناکو۔هللاهرم۱۹۲۸ةنسابيفوتثیحرجیتلالإاهتملقتنا

نالسرأبيكشريمألاعمىقتلاثيحارسيوسبنازولةئيدمىلإرجيئلانمرفاس

يهاهلوحامورجيتلادالبيفنيملسماعقاولوحةماهتامولعمهيلعضرعر

)5/۳-0:يمالسإلاملاعلارضاح)هباتکيفاوديتلا

لوطمروتسدعورشلهعضوبرقلابدارمميركلادبعخبشلاهبماقلمعمهأو

ديهمتنمنوكموهوءءارضخللاةريزجلارمتؤمدعبزيزعلادبعناطلسللهمدق

نيوكتبصاخيناثلاو.ةألاسلجمنيوكتبصاخلوألا:ماسقأةثالثوةمدقمو

ىإ-حالصإللةيرورضلالاومألاريفوتةقيرطبصاخثلاثلا.ثیدحشیج

-مث.ةيعامتجالاوةيملعلانوؤشلاميظنتنيناوقبةصاخدعاوقبلاج

۔ءازجأةعبسنمنوكمهمومعيفنوکيف

سفن:هعورشمنعو۱/۲:رهاظملا? هتايحنععجاري

٢٢٤۳٤٤:ردصللا

ء۲۷/۲٤١۳۱٤:رهاظلا:ينونلا

وضعلايفةيداصتقاوةيسفتوذيملعةقيقداًفاصوأيئاجللايلاغلاوقالقلاطرتشا()

امكيملعلاىوتسلاونسلابةطوبضمنكتمابنأريغ«ىروشلاسلمحشرلا

.ائهيه

4۹:ةرفكلاعمقم:يئاجللاو.١١۱-١٠١٠:كللاجات:قالفلا:عجار

۵



 

.نيتسلاونيئالثلانيبامهنسنوکپنا۱

:مهوباسحلايفةعبرألالامعألاوةباتكلانسحينوكينأ۲

.ميسقتلاوبرضلاوحرطلاوعمجلا

.هانعممهفيوليلخنتمارقدقنوکینأ۳

.هتتسفورصمهیفکتهكالمأنمتادراوهدنعنوكينأ_٤

.ٰیوعديفهيلعمکحدقنوکيالنأ٥

.'مهيلعسيئربختنيمهنمو

نيرشعنم(...)نينمؤملاريمأةسائرتحتىلعأاسلملكشيمث»

اوزاتمانممةسمخوءنيدشارلاةكلاملاةرسألاءانبأنمةسخمهتم:اًرضع

سلجمنمبختنييقابلاوءةلودللمهتمدخبريطخرمأب

ىلإداوملاةيقبيفضرعتيمث.اًرضعنيرشعهدارفأددعززاجتيال

امھدیدېجتطورشوءامهلمعماظنواممتاصاصتخاونيسلجملافئاظو

.? .اذكعو

ةصالخ

رفيركسعلاويندملايرامعتسالاوزغلانأقبسامنيبتياًمومعو

نملصأكوزغلااذهةهجاوميفتزربيتلاىروشلاةيضقهرودب

ةيضقتروطتدقو.ةوقلالوصأنملصأكيلاتلابولوصأ

ءدادعتسالاةركفروطتعممثنمو:يبوروألاوزغلاروطتعمىروشلا

يهلهءاهلوحءاملعلايأرفلتخاةركفكةيادبلايفىروشلاترهظف

؛عاضوألاىلعهتنميهلوطودادبتسالاةدايسلاًرظنءةملعممأةمزلم

ركفاهتمصلختينأعطتسيلءةديقعهعقاوبميلستلاحبصأىتح

طغضلااًضوصخوءيندملايوروألاطغضلاةدايزعمو«ةلوهسبءاملعلا

ةيلمعلاةبرجتلاىوتسمىلإىروشلاةركفتلقتنا«يسايسلاويراجتلا

ثايعألاسلاجبنعاوثدحتنيذلاءاملعلاتارارققفوءةيبعشلا

تاثفلالكلمشتلةبرجتلاتعسوتمثءدالبلايفةيوقلاتايصخشلاو

لوألانساناطلسلارصعدعبروطتتل؛عمتجملاتادحووفئاوطلاو

a۹



 

يوقفقومبعتمتتةلضانمتايصخشهيفتزربنايعأللسلجملإ

روهظةبرجتلاهذهرصاعمثءقْمألااياضقنععافدلايفةلئاهةبالصو

ةبروشلاةيرظنلاةيرابجإنععافدلايفتقلطناةيباينةيروتسدتايرظن

رصاعملابوروألاجذومنلانماًيميظنتاهروصتيفو«ميركلانآرقلانم

ةيعرشلانيئاوقلاقفوينالربلارصنعللفيصوتعمءامدحىلإ

نمديفتستوءةرصاعلاوةلاصألانيبجزمتاهلعجاممءةيمالسإلا

لدتءةيثيدحتلارصانعلاىلعةيليصأتلارصانعلاامهيفتبلغتنيتيعجرم

ناكءلقألاىلعيرظنلااهحرطيفةلئاهوةيلاعةيجذومنىلعاهلك

تقبطو«لمعلاباهلفورظلاتحمسوءعقاولايفتققحتولنكمي

رايتلانأريغنمبرغملاذقنتنأحاجنوةنامأوةقدباهتارارق

ىلعداصرملاباهلناکرامعتسالاو؛لخادلایوتسملعاهدضناک

عقاولاىلعاهليزنتمتيوءعقاولاىلإجرتملف«جراخلاۍیوتسم

يفهللوءنآلاىلإقاروألانيبلقتنت«قروىلعاربحتلظوءيرغللا

,هقلخ

a۷



 



 

مشعتلاثلالصفلا

يسايسلاقاثيملايفةطلسلاوعمتجلا

ةدشلازواجتل

يفيركسعلاويندملايبوروألالغلغتلاةدايزنأءاملعلاظحال

ةيسايساًرارضأقلخيضاملانرقلانمةريخألادوقعلالالخبرغلا

وزغلااذهقيوطتنعتزجعةطلسلانأوءةريطخةيعامتجاوةيداصتقاو

كلتةدايزيفاهداسفواهزجعمهاسلبءهرارضأةهجاومو

قدشلافورظبءاملعلاهنعربعءبرغمللريطخروهدتىلإىدأامم

ضعپدپدحتءاملعلالواحءحاجنباهزوابتوةدشلاهذهةهجاولو

ىلعدكؤتيتلاءةييراتلاوةيهقفلاةلدألاراضحتساوءةيسايسلالوصألا

يهوءاهزواجتوةدشلاكلتىلعةرطيسلللوصألاهذببلمعلاةرورض

عمتجملانيبةقالعلامظتياًيقيقحاًيسايساًناثيماهمومعيفسسؤتلوصأ

ةقالعلاكلتميظنتبقلعتيناكةمزألالصأنأىلعلدياممءةطلسلاو

.الع

عمتجملاعئابطفارحتابابسأ-

ةسرامملاىلعرطيستتناكيتلاضفرلاةيلقعيلالمسلاطبري

ةينهذلابيضاملانرقلانمةريخألادوقعلايفيرغلاعمتجمللةيمويلا

ةنوشخلاوظيلغلاعبطلااهمكحيناكاماًبلاغيتلاءةيئادبلا

اقيبطتاهعممالسإلاقيبطتبامإ:نيتقيرطبمئيةيئهذلاهذهعملماعتلاو

ءرهقلاودادبتسالابامإو.تابجاولاوقوقحلامارتحابالماك

:نيتلعلاىدحإبالإلازيالوسانلاعبطنمملظلانآب»:لوقيف

.هلةعاطلاو(...)هللابقيدصتلايهةينيدةلع-

a۹



 

ةيلباقلانيماضميهفيلاتلابوء"”يعيبطلاباختنالاعناومنميهف

يفجامدنالاوةيعبتلاولالغتسالاودابعتسالاولالتحالاورامعتسالل

سسؤتتازييهوءهتيوقتوهريثكتلةيراضحلاهنيتاذيفءرخآلا

لذلاولهجلاوفعضلاف.يراضحلاطوقسللديموءةازغلالايقتسال

يناثلارطشلايفةيبلسلانيماضملايهفيلاتلابو.يراضحلاءاتفلانيماضم“

.خيراتلاابكرحتييتلاةلداعملانم

ومنلٹميلوألااهرطشاهيفمكحتتةيغيراتلاةكرحلاف

يناثلااهرطشوءملاعلانمةنيعمةهجيفروهظللاهعلطتواهقوفتوةوقلا

ةوقلاومنف.ملاعلانمىرخأةهجيفهتافصلكبفعضلالغلغتلثمي

لجأنمءلالتحالاوةرطيسللافادنوكيءاهتافصواهلاکشآعیمجب

ةيلباقلايطعي«هلاكشأعيمجبفعضلالغلغتو.يراضحلاءاقبلاقيقحت

ءةيخيراتلاةكرحلامتتاذكهو.يراضحلاءانفلاورامعتسالاوطوشسلل

.يراضحلاويعوئلاباختنالليعيبطلانوناقلاصخشتيو

ميق:(زعلاو«ملعلاوءةوقلا)نأكلذكحرطلااذهنمنيبتيو

ء(دارفألا)ةطيسبلارصاتعلاىوتسمىلعءاوسةيوشبلاخيراتربعةمودخم

ءلهجلاوفعضلا)نإوء(ممألا)ىربكلاتادحولاىوتسمىلعوأ

قبسيملوء(قاقرتسالاوأ)ةنانقلاتافصنميهفءةمداخميق(لذلاو

صيخشتلالخنماذكهو.ديألاىلإخيراتلازبعةمودخمتناكنأاهل

ُنوناقانلهدحتي:ةيعضولاةيرامعتسالاةيرظتلايفءاقبلانيناوقدحأ

.طوقسلانوناقوولعلانوناقيلاتلابددحتيوءةيفيراتلاةكرحلا

فعضلاوةوقلاٌةلداعماهيفمكحتتالةكرحلانأريغ

ةوقلاف.لطابلاوقلا:ةلداعمكلذكاهيفمكحتتلبءطقف

كلذلوءعفادتلاامهثعدلوتيلطابلاوقحلاوء؛عارصلاامهنعدلوتي

ةكرحلاىلعغارصلابلغتاذإف,عفادتامإوءعارصاإءةيخيراتلاةكرحلاف

ةيرظنروهظدعبةيبوروألاةيلقعلاىلعرطيسيللاوهةركقلاهذهنومضم()

يفابوروآخیرات:هباتکيفةفدبكلذ(رشيف.ل.أ.ه)صخدقونیوراد

عساتلانرقلايلةيبوروألاةراضحلا:نوارب:كلذكو.٢۳۲:.ثيدحلارصعلا

.اهدعبامو۱۳۹:

٤۳



 

.”«فيسلافوخةيسايسةلعوأ

(مکحلا)يفهللاءاطعنباووطسرأنعةلدأبكلذىلعدهشتسيو

هديقناسحإلاةفطالمبهللاىلعلبقيملنمل:هلوقهنعلقنيثيح

دابعنبانعهلقنييذلانومضملاسفنوهوءاناحتمالالسالسب

مسقنييبرغلاعمتجملانأبلوقلاىلإكلذنمصلخيلنيدميأخيشلاو

:نييوتسمىلإ

نايعألاءاملعلاونايعألاوءافرشلامضيوءىلعألاىوتسللا-

.نايعألارباكألاو

توئسحيالنيذلالئابقلاشابوأ»نمهمظعموىوتسلاو-

.«باوحجادرالوءباطخلامهف

:ةثيدرفانصأةئالثىلإلفسألاىوتسملااذهيلالمسلامسقيو

مهلوقعومهممهىلعةينامسجلاةبآكلاتلوتسانممهنمل١

كلانعتردصةحيصلكنأاوأرو؛مهمربكأايندلاو؛مهحورو

بلطينمك(...)ءالؤهىضرراظتناف.مهلامذخأيفةليحيهامنإ

وهوقرشللا

ىلإالوءالؤهىلإالكلذنيبنوبذبذمءالؤهنود٢

.ابلاغلاعممهتطاوبيفمه«ءالۇھ

مہنولتةرثكلمهنعربعيداكيالنورخآموقءالؤهنودو»٢
عمعيمحلاىلعبارضالاف:نايدألالكنعةجراخلابهاذلابمهسبلتو

ةمكحلاىضتقمبريمأللبهوأيعرشلامكحلاةفرعمبةمالسلا

.ةمكحملا

يئادبعمتجم:يلالمسلادهعىلعيرغملاعمتجملالجوهاذه

ميلاپلمعلانعدیعبوهفيلاتلابو‹ينيدلاويسايسلاهاوتسميفطحتم

 

.15-64:ةناعتسالاةيانع()

.17:قباسلاردصملا()

.7٦:قباسلاردصلا()

o۲



 

يركفلايقرلاويعولاومهفلاوملعلانعربعتيتلاةيلاسرلا

..ةجيتنلابيسايسلاويجوليديالاو

يأربسح? يرغلاعمتجمللطحناۍوتسلملااذهيفبېسلاو

يهةريبكرومأةنالث? نومحرنبا

حبصأىتحءهراقفإوةليقثلابئارضلابعمتجمللنزخملا١

۔ةورثلانمارحم

.مالسإلانععمتجلملاداعتبا۲

.هيلعةيودبلاةينهذلاةبلغ_۳

دهعىلععيبرلامأةقطنلهتلحرلالخكلذنورنيارگذ

:لاقثيحلوألانسحلاناطلسلا

امهتيأرف[عيبولامأيداو]يداولايودعيفيفرطتحرسف»

ءلامعلامهنمهذخأياميفنوضيفي«يداوبلالهأنميداوتلابنيتنوحشم

ءاقشلاراثآمهيلعو«سوؤفلااهيفرثؤتال«سوۋرلاورساح.لامجأإلاو

اهنممهف«ءاشحلامهلجرأاودوعوةظلغلااوفحتلا«سۋبلاو

.مهاوهقفاویامىلعنوفكاعةيدوأيفنومئاهءافشىلع

يبحاصديبتذخأ:لاحماىلإمهليمولاحلااذهىلعمهتيأراملف

اما«مويلادعبمهحالیجریالنيذلاموقلاءالؤھنعحت:هلتلقو

0(مهاوسقمهقلخيذلا«مهالومىلإتافتلامهلناكولهللاو

يذلاديلبلايبغلاالإمهتمامو.هفطعوهربمهرمغوءهفطلمهكرادتل

مهتماذحاونظأامو.ديلوتلابهذمبهاذلاءديلتلاوفراطلاهمه

٠«.ديلولاولهكلاومهنمخيشلاءديلقتلاةقبرنمجرخ

:ةيمهألاةياغيفاذهنوحرنباصنربتعي

مهالاوحبصأنيذلاةيبرغلايداوبلايفسانلاةيعضوفصيوهف

تأل«تابابحلاتالكشمسرادتل«يداونلا»تاعامتجالاالإمهل

 

١0۱۷:طوطخ? ةيئسحلاةلودلاركذيفةيئسلاةردلا:نوحرنبا()

۳۹



 

امكلذنمنوركذيو»فصولاهلعزجعيلكشبمهيلعترئاكتتايابحلا

.«لاجإلاوليصفتلاهنعزجعي

سانلاىلعسؤبلاوءاقشلاراثآةبلغ? هلوقبسح-كلذبطبتراو

.ةافجءاظالغءمادقألاةافح«سوؤرلايرساح:اوحبصأف

نع)نيدلانعاودعتبافءمهالومىلإتافتلامهلدعيلمثنمو

ةياوغلاتحبصأوءطقفمهايندبنولغتشيوءمهءاوهأنوعبتيء(مالسإلا

ةعاطنعجورخلاوءاهيلعدرستلاوءةطلسلاضفروهو)(يغلاوُأ)

ةيوضوفلاوجورخلااذهو.ةروكذملابابسألاةجيتنمهبهذموه(نزخللا

رودياذكهو.مهريغصومهريبكءهباوثبشتيذلاديلقتلاوهدرمتلاو

:يهويرغملاعمتجملاروهدتببستنوكةيزكرمةدعاقىلعصنلااذه

ةيرضوفلاوء«سۇبلاو«ةوادذبلاساسوهرقفلاف.رقفلاوءنزخملاطلست

يسايسلايقرلاوندمتلاوملعلابایغيفببسلاوهمدعو

رقفلاوفلختلاوروهدتلاةدعاقوهنذإرقفلافءيعامتجالاو

يهروهدتلايفساسألاةدعاقلاف.”بئارضلابنزخملاطلستهببس

ةدعاقىلعماقروهدتلاف.نزغملاطلستيهببسلاةدعاقلاو.رقفلا

.(ببسلاولصألااهيف)ةجودزم

فاحتإلا#هباتكيفيلاكدلادمحماهدمتعيةجودزملاةدعاقلاسفن

دحأريغهنأالإ؛هروهدتريبرغملاعمتجملافلختريسفتل؛زيجولا

اذكهو.(ةوادبلا)لماعهناكملعجو(نزخملاطلست)فذحفءاميرذج

ةلقيفببسلاوهيرغماعمتجملاىلعةوادبلابلغتنإ:يلاكدلاىري

اليلاتلايوءطقفيشاعمطمنةوادبلليداصتقالاطمنلانألءلالا

ءةفلتخملافرحلاوتاعانصلاءاشنإيفمهاسييلامضئافهعمققحتي

يذلاٌنكلوءةماعةفصبةايحلاروطتوملعلابمامتهالاىلإيدؤتيتلا

نيذلامهرضحلالهأفء(ندلاةايح)رضحلاةايحوهكلذىلعدعاسي

عئاتصلاوفرحلابنومتهيف«يلامسأولاطمتلاىلإيشاعملاطمنلانوزواجتي

مامتهالابلطتياممءهریوطتورامعملاعيسوتوءةراجتلاريوطتوةفلتخملا

للحلا:يفرشلاو.ةريثكنكامأيفو۸/۹١۲:اصقتسالايفيرصانلادكؤيو()

.ةريثكنكامأو٢٤۲:ةيهبلا

o۲٢?



 

.ةيركفلاوةيعامتجالاوةيفاقثلاوةيسايسلاةايحلاةيمئتواهمدقتومولعلاب

ةجودزمةدعاقىلعيرغملاعمتجملاروهدتلهريسفتيلاكدلاسسؤياذكهو

:لوقيف(ببسكةوادبلاورقفلا)اهيفاّضيأ

نمةياغلادنعممألاهذختترارقندمتلانأكشالا

.ةراضحلاروطىلإةوادبلاروطنمجورخابكلذو«هيعاودوفرتلا

ءشاعملانممهألايرورضلانعةيانكةوادبلانأ:كلذنايبوا

زعماومنغلاورقبلانمناويحلاىلعمايقلالاحتناوءةعارزلاوةسارغلاك

:ىمسيركذامىلعمئاقلاوءاهتالضفجارختساواهجاتتلدودلاولحتلاو

.ركذامكةرضاحلانعاهعاستالةيدابلاابلاغنكسيهنوكل«يودب

وهوءرخآووطىلإةوادبلاروطنمجورخلانعةيانك:ةرضاحلاو

يرورضلاىلعدئازلايفنواعتلاوءةعدلاوهفرلاوىنغلاىلعلوصحلا

ءتويبلاورايدلاةعسوتوءاهيفقئأتلاو؛سياللاوتاوقألاراثكتسانم

ءاهعاونأيفةرخافلاسبالملاءانتقاوءخباطملاةداجتسايفقنأتلاو

.مولعلاوفرحلاوعئانصلايفءاهتئالاو«جابيدلاوريرحلاو

ىلإرقفلانمجورخرضحلاىلإةوادبلانمجورخلانوكيهيلعو

عئانصلايفءاهتئالاوءيرامعملاروطتلاوقنأتلاوءارثلاوفرتلاوىتنغلا

روطتلاوريغتلااذهساسأ-هدنع? لالاف«فراعملاومولعلاوفرحلاو

ىلإةرورمشلاتعد:لاومألاترثكولاوحألاتعستااذإف»رضحتلاو

.٤.رضاوحلاینکس

:رضحلاىلإةوادبلانملاقتنالااذهثدحوةرورضلاتعداذإو

ىلإعاداعداذإوا.ماعيراضحويرادإويركفويرامعمروطتثدح

ءءامدوجونم:راضملاعفدوعفانملابلجةاعارممزل:ضرغلااذه

ةئارحللةبرتوءاّعفنةنيدملاديفتةباغو؛ىعرموحرسمو؛ءاوهبيطو

اهعضاووالإةفصلاهذهىلعةتيدمدجوتاملقو(...)ةعارزلاو

۹.میکحيرضح
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عجريفورظلاهذهيفيبرغملاعمتجملاداسفنأىريفيرصانلاامأ

يذلارقفلاىلإوءةهجنملهجلانايغطوركفلابايغىلإساسألاب

«ىرخأةهجنماهثدحأيتلارارضألاو«يوروألايراجتلاوزغلاهفلخ

كدسأتسانمالإمهنمامو...»:لوألاببسلانعيرصانلالوقي

ةظعومنولبقيالءرثآالوةمالعءايحلانممههوجويفسيلورمو

ءركسعوميظعشيجبالإمهعفدنكميالفءركفلالهأنماوسيلذإ

نمىلإنوتفتليالوء؛نوهمعيممنايغطيفمهريهنلابمهيفحاصي

٠%...نورذنياماذإءاعدلامصلاعمسيالونورعشياللبمهان

ىلإعجرييذلاءيناثلاببسللةجيتنناكاذهلوألاببسلاو

ءبرغملليوروألايداصتقالاوزغلاهفلخيذلارقفللةريطخلارارضألا

:هنعلوقييذلاو

ليجلالاوحأتنيابدقهيفنحنيذلاليجلااذهلاوحأنأملعا»

ساكعنالاةياغهيفسانلادئاوعتسكعناوءنيابتلاةياغهلبقيذلا

لبسمهيلعتبعصوءسانلاىلعبابسألاهوجوتقاضثيحب(...)

جئرفالاةسبالمكلذيفمظعألاببسلاوء(...)شاعملاوقزرلابلج

يفمهراشتناومهتطلاخةرثكوسانللابوروألالهآنممهريغو

۲0°.ةيمالسإلاقافآلا

نأءطقفةلثمأكاهانضرعىتلأصوصنلاهذهنمنيبتياذکهو

ءةدقعمبابسأهيفتماسيرغملعمتجملليراضحلاطوبهلا

ةيئيبلافورظلابناجىلإريقفتلاورقفلاوعمقلاورهقلاويسايسلاملظلا

املفءاهريغوةيماسقنالاةيلقعلاوةوادبلاةينهذويلبقلاعارصلاولهجلاو

تالكشملاهذهقيمعتيفدازيوروألايداصتقالاوزغلاثدح

روصتو.هعاضوأروهدتوعمتجللاعجارتىلعكلذبدعاسفءاهديقعتو

بابسأرطخأنمناكيذلاءةينزخملاةرادإلاداسففورظةيلاتلاةرقفلا

بارخلانيناوقرطخأنماًدحاوكلذبددحتوءهروهدتوعمتجملافازنتسا

.يراضحلارايهنالاو

.۱۳۱/۹:اصقتسألا()
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ةماعلاقوقحلاوةطلسلا

لامعلاداسفاًضوصخوءةيبرغماةرادأإلاداسفيئاجللاربتعي

أل؛يوروألاوزغلامامأهرايهناوهقعضوبرغملابارخلصأةالولاو

صورالهألامعألاديلقتنمداسفلانملودلاىلعلخدياممظعما

ءدہاعحالسيفبيذوكسانبوثيفصلالإاهبطغيالهئألءاهيلع

.ايندلاةايحلاضرعيغبي«هتءورموهنيدلذبانءايندلاعمجىلعصيرح

ًالوخهللاةدابعنوذختيءةئايخلاليلدةنامألاىلعصرحايو

.٠ألودمهلاومأو

ةالولابةقثلامدع»ل:-يئاجللاريبعتبسح-بجيمثنمو

كثلوأنمكلماىلعلخديداسفوقتفلكنأل؛لامعلاو

٠ةالولاهببسبارخوداسفلكف

نممهنأوهلامعلاوةالولاءالؤهداسفيفيساسألاببسلاو

رصتعلاوهلفسألارصتعلاوء(طحتللا»”لفسألايرشبلارصتملا

كولسلاوءيركفلاويبهذملاويقالخألاداسقلاىلعاشنيذلادسافلا

هزئارغلةباهتلايفاعضاهلعاغ«ةفيزمةينهذةلاحضوءنجاملا

تاوهشلاوزئارغلاهذهحبكتيتلاةينيدلاةوقلانألء٠

نمحبصأفلفسألاىوتسلاىلإناسنإلاردحتاةوقلاهذهتباغاذإو

طوقسبابسأنمكلذناكةيلوؤسملارغاصألاىلوتاذإوىغاصألا

لاوزپيسنعناساسلآراہكدحألثسدقو«تاراضحلاومسألا

ةراغصلافراغصلامعألارابكاودلقمجألا:باجأفمهكلم

:لثلايغف»ةيلوؤسملاءاطعإبجينلددحيريياعملانمرايعمةلافسلاو

 

.7٤٤:ةرفكلاعمقم()

نضرعت۳۵۱-۳۵۳:و٢٠۲:ةيهبلاللحلا:يفرشمادنعةليوطصوصنكانه()

بالالثم«باجحلارءارزولانمرابكلانيلوؤسلاضعبقلخلالحنالاهي

لاومأسالتخالالخنمهيلإلصويذلاشحافلاءارثلاو«ىسومنيدمحأ

.بعشلا
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يدؤيتايلوؤسملللفسلاعانطصاف''”«لفسلاعانطصابلودلالاوز

.لودلاطوقسىلإ

وهولعلارايعمو«تاوهشلاوزئارغلابلمعلاوهةلافسلارايعمف

مغولاپهسفنماظنلاةهجاومىلإكلذىدأولوء(ئدابملاب)مالسإلابلمعلا

ىلعألاجذومنلااذهليئاجللابرضيو.دالبلايفةطلسىلعأهنوكنم

عيزوتبروصتملاهلبتكيذلايسابعلاروصتملالامعدحأب(ةوقلاجذومنلا)

لالاكلذنماًدئازاًردقهلذخأينأدعبنيقحتسملانمةعومجمىلعلام

دحأكنينمؤلاريمأتيار:روكذملالماعلاهباجأف«هريغنمرثكأ

.ألدعكبضرألاتثلم:روصتملاهيلإبتكف.ءامرغلا

مامأفعضيملهنألءيللعألارصتعلانملماعلااذهربتعييئاجللاف

نوكينأيلاتلابديريوءقحلاولدعلاًأدبمنعلزانتيملو؛كلملاةطلس

(!)لماعلااذهلٹم)م۳/۹:نرقلا)هرصعيفبرغملاةالوولامع

.ةمزألازوابتنمبوغمانكمتيىتح

يأربسحوهدالبللمهبيرغتوةالولاولامعلاداسفببسو

ىلعيدعتللذوفتلاوةطلسللمهلالغتساومهامهمهزوابت-يئاجللا

ءمهدحدنعمهفاقيإولامعلاعمقةرورضىلعيئاجللاحلياذلءسانلا

ذإءلاومألاوباقرلاىلعلامعللةيالوال»:لوقيفدحلااذهنيعيو

.لدعلابمهتيبيضقتومهبيلصتلكتلمعتساامنإ:قورافلا

ءهتيعرنماًدحأملظاذإلماعلانمفاصتتالاةرورضىلعدكؤيمث

نيعمو؛مهحلاصمىلعلوؤسموهلب؛سانلاقوفسيلهنأبهراعشإو

بجاولافءهتلايإنماًدحألماعلاملظاذإف:ذئتيحو»:فيضيف؛مهتمدخل

هذخاويو.اضعبمهضعبنمةيعرللناطلسلافاصتناكهنمفاصتنالا

.۷.قئاقحلابلقمارنإهلمعمسيالوعينشوهملظب

.4۸:ةرفكلاعمقم()
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ثوؤشلايفلخدتلانعمهفاقيإوءاهدودحدنعاهرصحودايقلاولامعلاةطلس
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نباوءليلخوءزاولانبا)نعةيهقفلاماكحألاضرعتسيمث

وألماعلالزعةرورضلوحهمكحاهبدكؤيل(حيضوتلاو«بجاحلا

ىذلاملظلاۍوتسمبسحقحتسيامہهتبئاعمو؛لوؤسميأوُيضاقلا

.هفرتقا

لزعياللدعلاذإةمهتلادرجمبمتيالكلذنأريغ

يفهلفةفرعنباامأءهريغوليلخيفءاجامبسح«ةياكشلادرجمب

:لاوقأةثالثكلذ

.لدعلاباًروهشمنكيملنإهلزع١

امىلعناکنافءهلاحنعاوغشكيلاهدلبيحلاصةراشتسا۲

۱الإوبجي

الإوءهلدبدجونإ»۳

اهلالخنمربعييتلا? ماكحألاهذهةصالخىلإيئاجللايهتنيمٹ

زاهجلاديىلعيبرغلاعمتجلااهلضرعتي'ناكيتلاملظلاعاضوأنع

:ئاقەبلاطيوكلماىلإملظلاوداسفلااذهةيلوؤسملمحيف-ينزخللا

ءالمألماعملاظلانمفاصتنالابءاجعرشلانإف:ةلمحجلايو»

ذإءاهئامدوةيعولالاومأبثبعتلامغلاكرتيالفمامإلاكلذبفلكلاو

“مهلاومأنوبهتيمهكرتيالفءلامعللعارمامإلاوءةيعرللةاعرلامعلا

.اهلةليحلالامعتساواهلكأواهبهنلال«مهئامدومهلاومأظفحلهمدقهنأل

“اعراهلبايألااذإفيكناهنعبيذلا[دصي]ةاشلايعارو

عمتجملاهلضرعتييذلالالاملظلاىلعقمعبيئاجللافقيمث

ىلعيللاباصتغالااذهطامنأددحيفءينزخملازاهجلاديىلعييرغملا

وأءابروُءارفکوُوشر:امإهلعبجتيتلاةيهقفلاماكحألاساسآ

نمدعتيتلاتازازتبالاوتاباصتغالانمطامنأيهووأءالولغ

اذهلةيمتحلاةجيتنلاديدحتىلإكلذنميهتنيل«مالسإلايفمئارحلاربكأ

بلاطيكلذلوفعضلايهوء‹باصتغالاوملظلا
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كلذلالخنمددحيامكءداسفلااذهفاقيإللخدتلاةرورضبريمألا

:لوقيفيلاملاملظلااذهبةقلعتلاةيهقفلاماكحألاوداسفلااذهةعيبط

:قورافلالاقدَقْفءايادهلاواشرلانعهزنتلالامعلانمبلطیر»

y?هللانيديفلحيالوءاشرلانولبقيمافىراصتنلاالودوهيلااولوت

وأاہدزیلةعافشعفشنم:دوعسمنبالاقو...9اشرلا

ۍرنانکام:هلليقف.تحسلاكلذف؛لبقفهليدهافءاملظاہعقدی

.رفك:مكحلاىلعذخألا:لاق«مكحلاىلعذخألاالإتحسلا

هيخألعفشنم:لاقمالسلاهيلعلوسرلانأدووادوبأىورو

.«ابرلاباوبأنماًميظعابابادقفءاهلبقفةيدههليدهأفءةعافش

:بتكلاضعبيفنونحسلاقو.لولغءارمألااياده:َيلاقو

ىلعنونحسمالكلدف.ةوشرلابةهيبشيهوءةمكحلارونئفطتةيدهلا

ذِإ.لولغءارمألااياده:فيرشلاثيدحلابهلالدتسالةيدهلاميرحت

.ةتسلاوباتكلابمرحلولغلا

؛ليلخو«بجاعحلانباو«رهاوحجلابحاصجردميرحتلایلعو

هللماععمةيلوسرلاهلعفامبجاحلانبانعلقنيذلاسنوينباو

اذه"أَيلوسرلللاقالنيملسملالامىلإاهمضوءايادهرداصامدنع

رظنتفكمأوكيبأتيبيفتسلجاله:هللاقوهنمهذخأف»«يليدهأ

.كيلإىدېیله

يللاملظللجالعةرداصملا

نيفظوملادنعةدئازلالاومألاةرداصمةرورضىلعيئاجللاحليمث

:ةيلاتلاةيهقفلاماكحألاىلعءانبءاّمومعنيلوؤسلماو

امهلامعوهتاضقنممامإلاذخأيو:بجاحلانبالاق:حيضوتلا»

دنعامیصحیو.لالاتیبنمهوقزتراامىلعاًدئازمیدیايفدجو

اذهناىأردقوءهقزرىلعاًدئازهبستكاامذخأيو«هتيالونيحيضاقلا

هترطاشمورمعةمساقمنألوأتو.ءاضقلاهاجبهبستكاامنإبستكلا

ء٦84۳-4۳0:قباسلاردصملا()
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هيلعلكشأالكلذلعفامنإ:امهريغوةريرهأویسومياكهلامعل

٠".ةلامعلاوءاضقلابهوبستكاامرادقم

دقونباردبعنبا:بیہحنبامالکلقتو»

املكو»:مكحلااذهىلاهنميهتنيلامهمالكصنيئاجللارضحتسا

لوتموأءهئاضقيفضاقوألمعيفهقزریوسلامنميلاولاهدافأ

.(نيملسمللهذأمامٍللف:نيملسملارم

رطاشاذلوءديزيامرظنيلهلامىصحأاًدحأىلواذإرمعناکوا

هلاقءةيالولادعبهودازامزییمتنعزجعو«ترثکثیحمهلاومألامعلا

:هدعبلاقمثةريخذلايفهلقنو(...)كلام

نظتالوءةيدهلانمالةعارزلاوةراجتلانمنوكيدقدئازلا

كلذعموءاَّذْخأيضتقيامالإةباحصلانمهريغوةريرهيبأٻايادهلا

هاجريصيفءلمعلاهاجاهيمنينأدبالةراجتلانألنسحريطشتلاف

لسملا فصتلالماعلاىطعأفءلالابر:هريغويضاقلاولماعلاكنيملسم

."٠.نيقيرفلانيبًالدع

ناكلفسألاعوتلاةيلوتنأيهةرقفلاهذهاهزرفتيتلاةجيتنلاو

زئارغلاةمدخنمفرصتيعونلااذهنأل:ةلكشملالصأوه

ماظنللقلمتلابزيمتيكلذلءائاببئدابلابلمعلالهاجتيو

ربتعيالف‹هتمهمزواجتيوءةيبوسحلملاًادبمبلمعيوءمىلعألاطلستملاو

ةئيربلاحاورألالتقنم‹ملظلامئارجعشبأبکتریكلذبوءاڈودحاهل

يتلاءةفلتخملاتحسلاوتاباصتغالاعاونألكبةيعرلالاومأباصتغاو

يتلاةمزألاعونحرشيام«رفكلاولولغلاوابولاوةوشرلابابيفلخدت

ةيتيتاللاةعماجلابوعشلةرصاعلاةهجاوملاةيادبيفبرغملااهشيعيناك

(م1۹نرقلالالخهيفلخلغتلاىلعلمعتتناكىتلا‹ةيبوروألا

نمةعبانةينوناقوةيقالخأةمزأيهيتلا«ينهلاريمضلاةمزأيهو

.ةعيرشلانوناقبلمعلاابييغتو«مالسإلابيغت
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ىلعكلذلدعقادتلابلغتاذإو«لطابلانايغطىلعكلذلدةيغيراتلا

ِ."”ةيرشبلاىلعريخلارئاشبلابقإوهشاعتئاوقحاروهظ

ءاقبلانيئاوقنأيه:لصفلااذهنماهيلإصلخنيتلاةجيتنلاو

هسفنبتناينيتاللارصنعلانأكوءاهلكسكعتةيرامعتسالاةيرظنلايف

هذهنومضمىلعةيئادعلاةيفلخلارطيستثيحبءاهلكةيرشبللاودع

.نيئاوقلا

وأ)عزانتلاتانوكملةيعجرلالوصألابقلعتيو.ثلاثلالصفلا

:هيفءاجاموءءاقبلاةيرظنبسحثيدحلايبوروألاركفلايف(عارصلا

:اهئازجأءامسأتعونتنإوضرألانأمهتفسالفررق»

.رماغلاورماعلاهيفدحاوطيسبيهف-

.فيعضلاويوقلااهيفةدحاوةأكهيفقلخلاو

يفكلهولوءهسفنلةرثألابحىلعُناسنإلاليجثيحو-

عزانتبىّمسيامكلذببسبقلخانيبعقو-:اًعيجضرألالهأكلذ
NEE?

نمةرهاظيهابوروأةفسالفةرظنبسحةيرامعتسالاةكرحلاف

مثنموءةعيبطلاتايطعمنمىطعمةايحلاعزانتوءةايحلاعزانترهاوظ

:ةعيبطلاىلإعجرتلالغتساودابعتسانماهيفامبةيرامعتسالاةسرامللاف

.ةعيبطلاتايطعمنمضرألليعيبطلاطيبحملاةدحوف

تايطعمنميضرألاطيحملااذهىلعبوعشلاوممألالاصتاو

.ةعيبطلا

¢خيراتلاريسفتلوةيخيراتلاةكرحللاًيساسأاًنوناقفشتكننأاننكمينذإاذكه(۳)

أعوأوميركلانآرقلايفعفادنلاوارصلايموهفمىلعموقي

ىلإريشي‹[١1۵:ةرقبلاةروس]تدكسعبمهبسالا

ةّيلاسرةّيقلخىلعموقيعقادتلانأوهيلودبيامىلع-قرفلاامنإءيلاضنلا

ةيفلخىلعموقيعاوصلاو«هنايغطوداسفلابرضلجأنم«ىرېك(ةيراضح)

.دحاوموهفمبعفادتلاوعارصلانوكيدقو.ةداعةّيدامعامطأوةيعفن

.اهسفنةحفصلا(۱۹۷۱)برعملاناسللا(٤)

۳o



 

يعرشلاةيلوؤسملانوناقةسرامموهلحلانأربتعييئاجللالعجام

وأاصلسيلولوؤسمهنأبهراعشإل(يلاولاوألماعلا)فظوملاىلع

باقرلاىلعلامعللةيالوال»:هثألهتيلوؤسمدودحبهريكذتو«اناصرق

وهنذِإمهدوجوفريغاللدعلابءاضقلاتئمضتمهتيالوذإءلاومألاو

باقرىلعطلستلامهلزوجيالوءةيعرلانيبلدعلابةقالعلاميظنتل

راعشإ-يئاجللابسحبجيمثنمو.قحنودب.مهلاومأوسانلا

قلطمبمهتيوستوهنذِإلحلافسانلاقلطمقوفاوسيلمهأبةالولا

هتمكاحمبجيهتلايإنماًضخشمهدحأملظاذإف«نوناقلامامأسانلا

.هلمفاصتنالاو

ةاضقلاوةالولادنعةدئازلالاومأللةرداصملاوةرطاشللاربتعاامك

هذهنإفاًمومعو.يرادإلازاهجلاحالصإيفيلاملاملظلالولحنماح

ةهجاومتانکسميهامنإومساحلکشبايفاشءاودتسيللولحلا

لحلامأ.سانلاىلعةيلوؤسملاىلوتييذلالفسألاناسنإلاعئابطضارمآ

اًفالطنالمعييذلاوهىلعألاعوتلاوءىلعألاناسنإلاةيلوتوهفيقيقحلا

ةيركفةروثبلطتيناكاذهو«يلاسرلاناسنإلاوهئدابلاةمدخنم

.اذهيلاسرلاناسنإلاجاتنإل

ٍنوجسلاةلكشم

نينوجسلملامظعمنأيئاجللایریهباطخنومضملالخنم

لامعلاملظىلإساسألابعجرتةيفسعتةقيرطبتالاقتعاللاوضرعت

اعيعرشبجومنودبمهتماركوسانلاةيرحاورداصنيذلاةالولاو

ةطلسلايفةقثلالوزتامدنعوءةطلسلايفمهتقثنودقفيسانلالعج

ةجيتنتايوتسملاعيمجىلعملظلارشتنيفرارقتسالاونمألاةيقادصمطقست

بابسأنمكلذناكوءءيشلکيفبارخلامعيفنانثمطالاداقتفا

يلسيإكراعم.لالخبرغملليوروألاوزغلاهجويفمازهئالاوفعضلا

.اهريغوأناوطتو

مهدقفتونيلقتعملالاوحأمهفتبطبترمملظلاوداسفلااذهجالعو

باقعلاثدحاماذإوءةلماكةيعرشةهازنولدعبمهلاوحأصحفو

0۳



 

نوجسلابنمرمأدقفتيالفيكفءلاومألارمأدقفتيمامإلاناكاذإو»

.[؟]لاجرلانم

نممدعيلنيسوبحملايفرظنلابادبي:ملعلالهألاق:يرزاملا

يفررضلانمدشأكلذنألبجيالنموهجارخإبجي
ِ.°«.لاومألا

؛حيضوتلاو«بيبحنباونوحرفنبانعهلقنيمكحلاسفنو

ىري؛نينوجسلانماومرجأنيذللةبسنلابىتحوخلا...ليلخو

زعلاقف؛مهيفحفصلاةسراممىلعصنميركلانآرقلانأيئاجللا

ًادبلااذهنم.[٥۸:رجحلاةروس]ليامفصلايتصف:لجو

هنأهئعهللايضرلبجنيذاعمنع»يوردقف‹مالسإلايفيقالخألا

السلاهيلعليربجلازام:لاقنميلاىلإهللالوسرينشعبال:لاق

كرتبينيصويهنأتدنلظلهللابيملعالولفءوفعلابينيصوي

ىلعضحتيتلاةفيرشلاثيداحألانمةعومجميئاجللاضرعتسيمث

.ريخلاووفعلاوحماستلاوةمحرلا

لجورعهللانأيهيئاجللاباطخاهيلعرودييتلاةصالخلاو-

تناكمثنموءهداعسإلةعيرشلالزنأودوجولااذهيفناسنإلامرك

نأل«لاومألايفررضلانمدشأ»نجسلابهبيذعتوهتيرحةرداصم

عقياماًروضاهدشأءتايوتسملاةفلتخةيمالسإلاةعيرشلايفرارضألا

نأاميو.سفئألاونادبألايفعقيامررضلايفهيليوءنيدلايف

ررضلاقحليوءهلثمقولخمهنيهبنأملظلادشأنمفللاهمركناسنإلا

.هلاموأهندبوأهسقنيفهب

ىلإئيملمادام«مالسإلايفةنومضمهتيرحورحتناسنإالانإ

يفبيصأاذإفريغقوقحىلعوأهللادودحىلعهئادتعابهسفنبهتیرح

نمريبکببسملظلاوءدیدشملظكلذنِإف«ببسنودبهلاموأهسفن

نمرخآاًنوناقيئاجللاددحيكلذيو.ابارخوممألافعضبايسأ

رصائعنماًديدجاًرصنعدصريوءامومعبارخلاوفعضلانيتاوق

يضاملانرقلايفبوغمااهشيعيناكيتلاةدقعملاةمرألا

۳۹£:قياسلاردصملا(۲)
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باجحلاةلكشم_

ره-ريخألابابلاوهو? رشعسماخلابابلايئاجللاصصخ

وديهبنالباجحلاليهستةييولطم#نعثيدحللةرفكلاعمقمقمهباتک

اجلانأناونعلااذهنمرهظيو.""«باوشلاورجألالسوكلما

۾وهو«لودلاطوقسىلإيأءكلملالاوزىلإيدؤيباجحلاديدشتوأ

۔لیصفتپهضرعیس

يذلاباجحلاوهءطوقسلاوبارخلاىلإيدؤييذلاباجحلاو

رضرعلةطلسللايلعلازكارلاىلإلوصولانععمتجملالزعىلعلمعي

رعايلعلاتاطلسلالازعتايلاتلابسركيوءتقوعرسأباهلحوهتالكشم

الذنعبترتيامو:فرتلاةايحولاومألاعمجبداهلاغتشاوءبعشلا

مفنايغطلامكحتيو‹ملظلادوسیوحلاصلالطعتفنوجمنم

.سائلاتاقالع سائلاتأ

هأبركذيباجحلاديدشتنعبترتتيتلاةئيسلاجئاتتلاهذهل

!یتح؛هرصعيفةالولااهانبيتلارودلاميدهتبماقباطخلانيرمع

اهقانعأجرغتنأالإمهاردلاتْبأ»:مهلالئاقسائلانعاهيفاوبجتحي

مجباولغتشيوأ«سانلازازتبايفاوركفيالىتحمهلاومأمهمساقو

دضوم."*”سانلانيبهتيامحولدعلاةسراممبلاغتشالالدبلاومألا

سو«سرحلاةماقإوءرودلاءانبىلإمهعفديذلاوهلاومأللمهنأ

ھهباجحلاضقفريفءابتالااذهنأاًميضم.سانلاهوجويفباوبألا

ركذىلإكلذنميهتنيمثءزيزعلادبعنبرمعهيلعراسيذلا

:لوقيفباجحلاةماقإنعةيترتملا

..)باجحلاةدشنمةيعرللكلهأوكلمللعيضأءيش

اجعإلاركذف«باجتحالاوباجعإلابناطلسلاكلمالاقو

ارخاهعرسأوناطلسلامدهيفللخلاىوقأوه:باجتحالايفلاقو
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تومةبجحلانألتامدقهنأكفناطلسلابجشحااذإهنإفءلودلل

نالءمهلاومأومهميدروقنالخلاحاورأيفهتناطببعلتف۽

اطاىلإمولظملالصيالنأنمأدقملاظلا

نبدمححويشوطرطلانعاضيأماكحألاهذهنومضملقنیامك

یغوبعک

ر

داسفلاوملظلاراشتنايفباجحلاةروطخىلعاهتمحليلءامه

نمباجتحالاوباجعإلانیب011ةقالعلالعاًدكؤمءةيعرلايف

.یرخأةهجنمباراوداسفلاوهج

نبدمحميديسهرصعناطلسنعثیدحلاىلإكلذنمصلخيمث

١حتفهنألاعضولااذهنمهئربیفء(عبارلادمح)نمحرلادبع

قوسريصو؛(...)فيعضلاويوقلالخدأوءباجحلالهسو

النأبباجحلاوءارزولارمأوءةقفاخلدعلاةياروةقفانفاصنأإلا

؛ةطوسبعهدوجوبلدعلاتامدقمف:(...)بابلابنمهنعاوبجحي

°"...ةطونمهتراشإبقلاىلإلوصولاةنوعمو

باجعحلالوبقىلإاًقلطمباجحلاضفرنعيثاجللاعجارتيمث

بنتوتالكشللاواياضقلالحميظنتهنمدصقييذلاءننقملامظنلملا

ءاياضقلاوتالكشملالحبةصاخلاتاسسؤلاةلقرعوىضوفلاوماحدزالا

هحراشوليلخوغيصا)نعاضرعتسمزئاجباجحلااذهنأیریف

حبصيدقلبءزاوجلااذهىلعصنتيتلاماكحألا(مهريغويطاسبلا

لمعريس«مهللغشالنيذلاولقرعيالىتح

؛سانلاتالكشميفرظنتيتلاةيرادإلاتاسسؤملانمهريغوأيضاقلا

يلاتلامكحلاىلإصلخيكلذبو؛ىضوفىلإتاسسؤمللاهذهضرعتتوُ

يفبلطيالفيكفءيضاقلاقحيفباجحلابلطاذإو»:لوقييذلا

زئاجوهامكناطلسلاقحيفزئاجنذِإباجحلاف.“ءناطلسلاقح

ةمدخدضباجحلاناكاذإام.سانلاحلاصملةمدخيضاقلاححيف

.زوبجيالفسانلاحلاصم

:قباسلاردصلا()

۷۹٤:قباسلاردصلا()
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قاغيملاماظنلةدوعلاةيمتح_

اهفرعيتلاتامازهتالاوككفتلاوفعضلاةمزآنأءاملعلاربتعي

يفدوعتءمهيلعةيامحلاسضرقلبقيوروألاوزغلامامبوغما

=)ناطلسلانيبةقالعلاطبضتيتلادعاوقلابلمعلابايغىلإاهساسأ

.ةيلقعلاةسايسلانيئاوقوةيمالسإلاةعيرشلااهتددحامكةّمألاو(ةطلسلا

لمعلاىلإةدوعلانم-مهرظنيف? دبالءةمزألازوابتنكميىتحو

:اهسأرىلعوءطباوضلاودعاوقلاكلتب

نيكمتلاطورشبلمعلابجاو۔١

مسابةرامإلاماقمىلإلصوريمألانأدادعتسالاةاعدربتعي

ىلإمهعفدوءهلوحسانلافلأيذلاوهمالسإلاراعشنأل

وهلجورعهللانوکياذكهوءدالبللاريمأهرایتخاوهفصمعدوهنرصن

اهمارتحابجيطورشىلعمئاقهلينابرلانيكمتلاو.هلنكميذلا

ثيحميركلانآرقلايف(فالختسالاةيآ)نيكمتلاةيآهيلعلدتامبسح

ِضْرألأىفمهنَكَكنإنينا:اهيفءاج

ٌةوَلَصلَأ_

رَا

اورو

A Hi?وملسمرو
.٤ةروس]4رولاةقَعوَركممانعوهو-

نمةعومجلدالبلاتضرعتهذہبماظتلالخاامافق

يقءاج.اهريغوةىوةينمألاوةيعامتجألاوةيداصتقألاوةيسايسلا

:هریغويشوطرطلامامإلالاق»:امهريغو٠..كلماجاتوةرفكلاعقم

۱۱۴:قباسلاردصملا()

يفسوسنكأ:لشمةلحرملاهذهيفرداصملالجليلحتلاباهلتضرعتدقو

يفرشملايرعلاو.ةفالخلانعهمالكلالخ(..1دد

هتمنكامأةدعب(داجنألاةينغ)بانكيفو(رابخألاسرط)هباتكةمتاخنمض

.ریثکمهریغو
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«مهتکلمفارطأنمءيشمهيلعضقتناوءكلملادعاوقتعضعضتىتم

نأاوملعيلف:ةمعتدساحوأءةنتفيغابوأ«نيدلاودعمهيلعرهظوأ

ةماقإبىلاعتهللاىلإاوعجريلف«مهيلعطرتشااممطرشبلالخإلانمكلذ

ىلإءملاظلاديىلعذخألاومولظملاةرصنوءنيدلارئاعشراهظإيوءلدعلا

.اورمآامكلذريغ

ءناوطتويلسيإيفبرغملامازبئانعريبعتنذِإنيدلاودعروهظف

ءةميركلاةيآلايفاهيلعصوصتللاهئامازتلابماظنلالالخإىلعليلدو

٠خلا...اًيسايسواًيداصتقاواًينمأاهروهدتودالبلاككفتكلذدكؤيو

ةسايسلانوناقبلمعلابجاو-٢

ةيسايسلادعاوقلابلمعلامارتحاوه:ةسايسلانوناقيلمعلا

ةسايسلاءاملعلارسفكلذلو.ءايشألااهبموقتيتلاةيملعلانيناوقلاو

يف-مهدنع-ىلجتيرمألابمايقلاوريبدتلاومايقلاوريبدتلا»اهعأب

:يلياميلمعلاريمألامازتلا

املعجو؛ىوهلاوبضغلاوةبغرلاوةوهشلايفهللاىوقت»١

.«سانللالهللهلككلذضوع

دوهعلارطورشلاولدعلابءافولاولوقلايفقدصلا۲#

.(قيئاوملاو

.ارومألانمثدحياميفءاملعلاةروشم»-۳

باتكلاودعاوقلاوروغثلالهأوفارشألاوءاملعلاماركإ#٤

.المعلايفنيصلخملاو

«ةلداعةبساوشمهتبساحولامعلانعصحفلاوةاضقلادهعتا۵

.اهتءاسإلعءيسلاوفئاسحإبمهنمنسحللاةازاجمو

ءيسمانمقثوتسيف«مهلضرعلابنوجسلالهأدهعت»1

قلطیو
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.«مېترابتومهقاوسأوسانلالبسدهعتا۷

.«دودحلاةماقإومئارحجلاىلعةيعرلابيدأتنسحا

تآلاعيجوحالسلادادعإل

امدقشتوبراقألاولهألاودلولاماركإىلعثحلاا١

.«مهنمشغلايوذلادبتساوةمدخيذلكوءارزولادقفت»-١

امبملعللحلاصلاعيمجىلعوروغثلايفنويعلاعضو»۲

?aوجهلبقهلةبهألاذخأودادعتساللهئمفوختي

يصاعملاةبراحم-۳

يفروهشلاوللملانعلوقنملانم»:«ةرفكلاعمقمايفءاج

ءوسمبطاحأموقيفْثشَفاإةيصعلا.:لوألاورخاوألا

تعقوو«تامحرلامهنعتعطقناوءمہرنيبومهنیبامملظأو«مهبسک

تلوتساوءءالاضيغوءءامسلاتحصوتاللامهيف

اولاقءعوضرلاتفلخاوءعورضلاتفجوىادلارشتناوءادعألا

:ىلاعتهلوقيفلمأتلاةالولاىلعدكأتيو قألايرقي
روسير
."۹١1:فارعألاةروس]4نومتْيَك

لماكحوضوبصخشتاأظحالن؛تاسابتقالاةذهانلمأتاذإ

:نرقلا)نميناثلافصتلاذنمبرغملااهيلعناكيتلاةيدرتملاةيعضولا

يرامعتسالايوروألاديدهتلاووزغلانعربعدقف:(م۱۹/ه۳

حوضوبربعامك.(ءادعألاءاليتساو#؛«نيدلاودعروهظب»برغملل

تابارطضالانعو«شرعلابالطنيضراعملاوراوثلاونيدرمتملاددعتنع

لكيفةرشتنمتناكيتلاةيلهألاةيلخادلابورحلاوةيبعشلانتفلاو

داسفلانعو«فافجلاوةئيوألاوتاعاجملاوطحقلاراشتنانعو؛ناكم

رهاظمنمكلذریغولالغتسالاو‹ملظلاو‹يعامتجالاويقالخألا

.1۹۸-۲۹۷:طوطخم? ةيهبلاللا()

١١٠و4۹:كولملاجارسنع.١٠٠:ةرفكلاعمقم()

a۳٦?



 

تاسابتقالاسكعتثيحبءةرتفلاهذهيفبرغملاهيلعناكيذلاداسفلا

عمتجلملااهيلعڻاکيتلاةبرطضللاةلحتللاةروهدتملاةروصلاةروكذملا

.ههجاويناكيذلايرامعتسالاديدهتلاو؛يبرغملا

ماظنلاىلعكلذيفةيلوؤسلانأتاسابتقالاهذهنمىلجتيمث

يفيصاعلاراشتئاو؛نيكمتلاطورشنعهفارحتاو؛ساسألابيسايسلا

نعةلوؤسملابابسألايهو؛مهسفنأةالولاداسفببسيعمتجلملا

رهظيامبسح(ناوطتويلسيإيف)يوروألاوزغلامامأبرغملاتامازبغا

مدظىلاوءداسشلاردصلممراصرصحكانهف.صتلانومضمنم

داسفوهدحاويعوضومردصملمراصرصح.مازجئالاو

مدعبفارحتألااذهرسفوءااهردكتااهفارحناوةيسايسلاةدايقلا

ةئايصومالسإلانيتاوقبلمعلانعيأ؛نيكمتلاطورشلاهمارتحأ

مالسإلانعاهقارحتاربتعاكلذبوءةسايسلاةسرامملايفنيناوقلاكلت

ءعمتجملامثمكملازاهجىلإةدايقلانماهريثأتدتما(مزيناكيم)ةيلأ

ء(لثملئابقلانيبفعلاةعزن)ةيعامجلاوةيدرفلاقالخألاىلعسكعناف

ءةياهتلايفدالبلارارقتساىلعوءعمتجملاوةطلسلانيبتاقالعلاىلعو

رجفركلذريغوةيجاتنإلاوتاينقتلاوتاينهذلاىلعسکعتاامك

ىلإدنتسيايلعلاةيسايسلاةدايقلاىلإلوصولاحبصأفءةيسايسلادسافللا

رداصملاهذههبرسفتيذلاحرطلانومضماذه.ةروثلاوفتحلاوةوقلا
بابسأ

ءالاةبيطةيفاصنيع»ةباثمب-هريغويئاجللايأربسح-ريمألاف

ءنيعلاوفصمهيلعدوعيرهتلاسانلاردكاذإف؛ميظعرباهتمىرج

دسفنيعلالبقنمردكلاناكنإف

(ريمألاءافص)نيعلاءافصوءريمألاوه؛نبعلاوهنْذِإساسألاف

 

نعفارحتالابعاضوألاروهدترستءانثتسانودبةيبرغملارداصلاعيمج(۳۳)

وزغلامامأبوغمامازبئايفلوألاببسلافارحتألااذهربتعتومالسإلا

.يوروألا

a۳۷



 

هتحيصنيفىلجتيمامإلانيع:ةيعرللهتحيصنيفىلجتي

رمأدقوءاهتحيصننعصضارعإ:اهرمألامهإوءاهئامهإمدعوءةيعرلل

ريبعتبسحةحيصتنلاوىضتقمىلعاهلمحواهلةحيصنلاب

:يلياميفاهرصانعصخلتتةيمالسإةيفاقثةروثنعةرابعهريغويئاجللا

ىلعمهنوعومهايثدومهنيدحلاصلمهداشرإ:مهحصنا١

٤.كلذ

مهلهاجميلعتو»٢

.«.مهلفاغهيبنتو#-۳

.'مهضارعأنعومهنع٤

.«.مهریغصةمحرومهريبكريقوتو»٥

.(.مهللخدسو»-

ءا.مهشغومهدسحكرثوا۷

.«.مهيلإعفنلا۸

.۲مهنعرضلاعفدو»۹

اهيأملعا»:ةعيرشلاظفحونيدلاةماقإ? :اضيأةحيصتلانمو

ظفحواهنيدةماقإىلعكتيعرلمحتنأكرمألجوزعهللانأ:كلملا

نيدلاةماقإباهلكاهرمأتوءاهقلاخةدابعىلإاهوعدتنأب:اهعئارش

.“”«نيلاعلابرةدابعو

موقييذلا(ةمألاماظن)=ةعامجلاماظنةنايص:اّضيأةحيصنلانمو

:يهطورشةتسظفحىلعىندألاهدحيف

.اةعامجلاةالص»١

.اةعمحلاةبطخروضحا۲

.١١٠:ةرفكلاعمقم()

ء١١۱۱:قباسلاردصملا()

١١٠:قباسلاردصملا()

a۳۸



 

.اللاليبسيفداهجلا#-۳

٤_

.اتيلالسغ»٥

.“هيلعةالصلا»6

يفةيزكرمةدعاقةعمحلاةبطخروضحوةعامحلاةالصرېتعتو

يذلايزكرملادجسملا? رداصلاهذه۔ربتعتمثنمو.ةعامحلاماظنظفح

يجلاوأةيرقلايفةعامحلاماظنزمروهدجسملافءةعامجلاماظنهبموقي

؛ةيلاعلاماكحألاهررقتامسحابجاوهدوجوناکكلذلوءةنيدملاوأ

.«امهلعفكةعمحجلاوةعامجلادجسمءانبمكحو:«ةفرعنبا»

تبثنإفءلوألاةعامجقرفييناثلادجسملاناكاذإنبا#-

ملامءابلاخکرتتبثیملنإوكرتومده:ررضلاهينابدصق

.لوألامادبناوسالاةرثكلهيلإجتجي

وأ«مامإلاىلع(اهزكرموةعامجلازمر)دجسلملاةماقإةيلوؤسمو

:دجسلابصنببطاخملا»:هتيلوؤسمنعمامألاىلختاذإةعامحجلاىلع

نععنتمانمء(...)ةعامجلاىلعفالإومامإلا

Ri ?ةرجألا

ىينعاًذكؤمءيملعلالزاوننمماكحألاهذهيئاجللاززعيو

ءةدحوللةسسؤمدجسملانأ:جاحملانٻاو..ءضايعوءبابللاوءجارسلا

٠“للابةلصلاقمعلعموقيةدحولاساسأنأل

ةالصلاتناكمثنموءةعامجلاةدعاتوءةدحولاقمعللابةلصلاف

:قباسلاردصملا(۷)

ةراهطلانأ(۹:طوطخ? ةيلعلارحخافلا)يفيئاجللامالسلادبعربتعي(۸)

ةعمجلاوةالصلاعمءةعمجللوأةيانحجلانملسفلاوءوبضولانممالسإلايق

ىلعةيمالسإلاةّمألاهبقوفتتيذلايراضحلاقمعلايهةيمالسإلاناكرألاةيقبو

نلفةمارصباهبلمعلامترءىرخألائدابلاهيلإتفاضنااذإفءممألانماهريغ

لإدجويمهنأيهةلضعلانکلوحيحصاذهو.ضرألاهجوىلعةناهقحالت

.هللالوحبلبقملاخيراتلايفدجويدقهنكلوءعقاولايفهلثمينمنآلا

a۳۹



 

ةعامجوأناكاًدرف«فيعضويوقنيبناسنإلاةردقفالتخاو

.ةعيبطلاتايطعمنم

.ةعيبطلاتايطعمنم(ةعفنملاةزيرغوأ)ةرثألابحو

هةبلغلاوعارصلاوعزاتتلافورظيتلايهةعيبطلاتايطعمف

عزانتف.ةايحلاعزانتبىمسيامقلخلانيبعقوتايطعملاهذهببسبن

‹ةعيبطلاتايطعمنمنذإرامعتسالاف.ةعيبطلاتايطعمنمیطعمةايحلا

ىلعدنتستةيرامعتسالاةكرحاوءةعيبطلااهتلصأعزانتلابابسأنأل

.تايطعملاهلهقفولمعتوءةعيبطلاتایطعم

ءةعيبطلانوناقريغنونافيأْميكحتحرطلااذهيفبيغياذكهو

ءزئارغلاهمكحتةايحلاعزانتف«فنعلاوةوقلاوءتاوهشلاوزئارغلانوناق

هرخسيوهنمديفتسيهيلعهطلستو«فيعحضلاىلعيوقلاةنميهنإ

تحتزئارغلاةطلسلصيخشتوهءەدهجرداصيوهلمعةجيتنكلهتسبو

ةايحللقطئمكعارصلاضرفلطلاغمقطنموهوءةعيبطلاتايطعمراعش

.رامعتسالاوةنميهلاريربتلءةيداملا

:هنعلوقيثيحعزانتلاموهفمبقلعتي.عبارلالصفلا

تابيطلابلطيلك«حامرالوفويسالبلاتقعقاولايفوهو"

شيعيةعمعميفءهسابةوقيرخآلانمكلذحزنىلعصرحيوءهسفنل

."“فيعضلااهيفتوميويوقلااهيف

يفةروصحمهذهبسحعزانتلااهتملكشتييتلاتامولعلاف

:يهءازجأةعبرأ

.عزانتلاةجيتن-عزاتتلاةليسو-عزانتلافده-عزانتلاموهفم

الوفويسالبلاتقعقاولايفوهو»:عٍزانتلاموهفم

‹هتاردقفيظوتوعمتجملادادعإقيرطنعريرمقابسنذإعزاتتلاف

نملاتقوهيذلاءقابسلااذهيفزوفييكميلعتلاوملعلاباهتيمتتو

نععافدوه؛موجهلاهيفوعافدلاهيفىاقبلالجأنمءدوجولالجأ

.١۳٠۱:بوعملاناسللا(۲)

٦۳



 

اهلنوعمتجيثيحءسانلانيبلصاوتلارصانعمهأوللابةلصلاساس

األ؛طقستالاهتلعجيتلايهةيمهألاهذهو«مويلايفتارمسخخ

اهظفحنمةالصلانأل»مثءتابجاولاىوقأوتالصلاوطباورلاساسآ

يهاهاوسالوهفاهعیضنموءهنيدظفح:اهيلعظفاحو

.(ةدحولاماظن)ةعامجلاماظنظفحيفةدعاقو‹نيدلاظفحةدعاقنذِإ

نمءيشهعموهنعةالصلاطقستال»تناككلذل

عييضتوءللابةلصللعييضتيهةالصلامييضتنايئاجللایریو

قمعيامكءدرفلاىفداسفلاقمعياهعييضتنألقدحولاماظنل

قرمنِيفل4»:لاعتهلوقليلدبةيعفنلاوةيحلصلملايمتيوةيدرفلاو

:مىيرمةروس]انشنفليفوهوسالع

طقسيتاوهشلاعابتاو«تاوهشلاعابتاىلإيدؤيةالصلاعايضف,

اونهو:يلاعتهلوقليلدباًرْغكةالصلاكرتناككلذلو.يغلايف

هذېبلدتسي»ثيح:مورلاةروس]كرشےماکلوَةوَلَصلا

نمةلسلسبحرطلااذهاًرزعمكراتريفكتىلعةيآلا

داعبألااخضومءهريغويراخبلاحيحصنعةفيرشلاةيوبنلاثيداحألا

رورشلاوةيسفتلاضارمألايشفتنمءةالصلاكرتةقلعتملا

هللابةلصةيداصتقالاوةيقالخألاوةيعامتجالاوةيسايسلاايالبلاو

نمهنععفديو«تاريخلانمهيلعحتفيللابديعلاةلصردقىلعفءىلاعت

َ.°«.ايبابسأورورشلا

ريهطتبمامإلامازتلاةمزألازوايتوةملسألاوةحيصتلاطورشنم

هيلعلوسرلانعبثائوهو-مامإلانأل»رئاغصلاورئابكلانمةمألا

ةفاكلاعتمينأهيلعبجيف:-ةللاظفحوعرشلانيناوقةماقإيفمالسلا

٠”...اهيلعءاهقفلاملكتيتلارئاغصلاورئابكلانم

.۱۱۷:ةرفكلاعمقم

.۱۲۴:قباسلاردصملا()

۱۲۳:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصملا()

.١۱۳:قياسلاردصملا(٤)

.۱۳۷-١۱۳:قياسلاردصملا()

o



 

ةاضقلاوةالولاوماما:دیدشحاحلابةرتفلاههرداصمرېتعتامك

ةيساسأرصانع:...ةيملعلاوةيداصتقالاوةيسايسلاوةيرادإلاةزهجألاو

لیصفتنودنکلودكؤتاهلعجامیةعامحلاماظنبيكرتيف

.حضاو

نيتجيتنققحتةعامحجلاماظنةماقإوءةملسألاوةحيصنلاةصالخنإ

:امهنيتماه

اہربخأامکلجورعلابةلصلاءازجةلئاهةيداصتقاةجيتن

ألیاع|كيرادرْعَتْساتلف:لاقثيحميركلانآرقلا

ةروس]التيبریوترنكع

?MEY:حو

هبربخأامكلعرصنلايهةيسايسةيركسعةجيتنو-

اإرصنمهلأنرصتلو#:لجوزعلاقثيحاشياميركلانآرقلا

?:eاةروس]4عفوقَهَ

ةصالخ

ثحبلالالخنمةمزألانعريبعتلارداصملاهذهسکعتاڏکهو

حضاوةمزألايفرصتعكرقفلاف:جالعلاعورشمروصتواهللولحلانع

ةمزألايفرصنعكيرامعتسالايوروألاديدهٹلاو؛رارمتسابرركتيو

يفنييساسألانيرصتعلانيذهنأىلع.رارمتسابرركتيوءهرودبحضاو

نعاًمومعةطلسلاوماظنلافارحنألناثيعيبطناتجيتنامهةمزألا

ىدأامشابةلصلاعاطقناوةعامجلاماظنككفتو‹مالسإلا

يهوءةيدرفلانايغطوءتاوهشلاوزئارغلامكحتوءداسفلاىشفتىلإ

يذلايركسملامازهتالاوىلإتدأتعمجتررصانع

ةلصلاعاطقتاحبصياذكهو.مالسإلانعفارحتاللينايرباقعوه

امكءاميرخيفةمألاماظنلةيوينبلاثاقالعلالكربعاهلوعفمرميةيلأهللاب

مارتحاوةيرورضلاتاينقتلاةهاقفإنعاًريبعتللابةلصلاةداعإحيصت

ء۳۲۲۳:ةيهبلاللحلاو.١٤٠-۱۳۷:قباسلاردصملا()

١۱۳:قباسلاردصملا()

١۱٠:قباسلاردصملا(۷)

a



 

هللاهبرمأامقفوءةماللةيميظنتلاطورشلابلمعلاوءئدابلاونيناوقلا

.رقفلاومازنطوبهلاولالحئالاوداسفلارصانعزواجتل

جالعلاًيراضحاًيجوليديإاًيئقتاًروصتةملسألاموهفملمحياذكهو

هدیکأتيفنمکتهتوقنکلو«بیكرتلاوليلحتلتلايفهفعضمغرةمزألا

خلا...يسايسلاوينقتلاويدبعتلا:نيبطبرلاىلع

ةدشلاتاءارجإ

ةيسفناطوغضفاضأناوطتبرحيفبرغلامازبنانأرهظي

كلذلبقيلسيإبرحيفهمازهنااهقلخيتلاةيسفنلاتافلخملاىلإةديدج

برغملافعضكشلللاجميأهعمقبيملامبدكأوءنرقعيريلاوحب

يفمالسإلليرامعتسالاينارصنلاديدهتلاةروطخدكأامكءهزجعو

يتلاةلاحلايهرءطوقسلاراظتناوسیلابروعشكلذنمدلوتفءبوغملا

لماعتللتاحارتقاةثالثتمدقو«ةدشلاب»ةيبرغملارداصملااهنعتربع

:يهاهعم

.ةمزألا/ةدّشلالولحأ

.عمتجملايفمكحتلالئاسوب

.عمتجملاعمةقالعلاحيحصتج

ةدشلالولح1آ

تربتعافءهيبشتلاوليثمتلاىلإةروكذملارداصملاتأجلاهتداعك

ةدشلابةهيبشناوطتويلسيإيبرحرثإيرغملاعمتجمابتلحيتلاةدشلا

اراکفأهئمبلطيرصيقىلإةرافسلسريهلعجام«ىرسکبتلحيتلا

دجأمل#? :هلالئاقرومأةعبرأنعهلأسفقدشلاكلتلحىلعهدعاست

ءرفظلاقیدصوءةدشلاودعام:يفربخأ:اهفرعتكلاخإوءاهفرعينم

:هيلإبتكف.؟رقفلاحاتفموءلمألاكردمو

.ةدشلاودعةليحلا

.رفظلاقيدصربصلاو-

.لمألاكردمينأتلاو

ot



 

٠حاتفمروحلاو

يئاجللالواحدقفءامدحىلإةضماغةبوجألاهذهتناكالو

:يهةدشلازواجتلةحضاوةيساسأتازكترمةئالثديدحت

ةرواشم#

.اناوعألاةينتابثو»_

.*لدعلاقوسةماقإو»

اهلبقةعبرألاةبوجألاوأةثالثلاطورشلاهذهانلمأتاذإاذكهو

.لدعلاوىروشلا:امهنييساسأنيزكترمىلعقمعلايفرودتاهدجت

ىريكلذلو.دادبتسالاوملظلا:وهةمزألاقمعنأرهظيكلذبو

ريمأللنكمياليلاتلابواهقيقحتنكميالطورشلاهذهنأهريغويئاجللا

:يهطورشةرشعاًيصخشوههيفترفوتاذإالإةمزألازوابت

.هتيعرباًملاعنوكينأ»

.هتيضقيفًالداع

.ربكلانماًيراع

.رذعللًالويق

۔باچالهس۔

.باوصلاایرحتم

.فيعضلابايفر

.يوقللبلحريغ_

٠“°°.بيرقللفاڄالو

ىروشلاو«لدعلاوءعمتجملاعاضوأبملعلا:دجناّضيأاذكهو

 

.امهدعبامو۸۲:و٤۵:ةئاعتسالاةيانعو:قباسلاردصملا(۸)

٤۵:ةرقكلاعمقمو.١١٠۷١۱:كلللچات()

ء8١١۱:و١٠٠:كلماجاتو:ةرفكلاعمقمو.۲۹۸-۲۹۷:ةيهبلاللحلا
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حاحلإلااذهو.ةمزألازواجتىلعةردقلاقمعلثمتء(باوصلااًيرحتم)

.ملظلاودادبتسالا:وهةمزألاردصمنأدكؤيىروشلاولدعلاىلع

.اهتقيقحيفةيسايسةمزأنذإةمزألاف

عمتجملايفمكختلالئاسو-ب

ةمقلاىوتسمىلعءاوسكاذنآبرغملايفتايلقعلانأامہنكلو.

تلواحدقف«ملظلاودادبتسالازوابتىلعةرداقنكتملةدعاقلاوأ

لمعينأريمأللنكميراكفألانمةعومجمحارتقادادعتسالاتاحورطأ

.ةمزألالالخعمتجملاةسايسلاب

كللااهيأملعا":يلياميفصخلتتىلوألاةركفلاوأةحيصتلا

تبرطضاوءكلملاردصيفرومألاتجلتخااذإ:اولاق(...)

هيلعتركنتوءءارألاهوجوهبلقيفتجرموءدعاوقلاهيلع

كرتي:ناتلصخهنبلغتالفءزيغلاراثآىأرو«ثنامزلاهجوهل.رهفكاو

.۱٠.مهايئدوماهنیدسانلل

:ىلعموقينأبجيةمزألالالخعمتجملاعمريمألالماعتف

.نيدلا:مارتحا١

.لامامارتحا٢

يتلاةمزألاراتخيفءخيراتلانمةلثمأسبتقيةقيقحلاهذهحيضوتلو

ىلعامهعارصلالخيسابعلارصعلايفنومأملاونيمألانيبتبشن

نعفئاظولاوتاجارخلاعبرطحامدنعااهيفنومأملاراصتناو«شرعلا

رشعةدلناسارخلهأ

ةيوبختلادامتعابمكعحلا

صخلتتفءةدشلالالخعمتجملاةسايسبةقلعتملاةيئاثلاةركفلاامأ

ةيطارقتسرألافيظوتىلعموقتءةيسايسلاةسرامملايفةيرظنحرطيف

ددحتتوءةبختلاىلعدامتعالابةيعرلاةسايسوءهوجولاورباكألاةعانصب

:يهتازکترمةثالثيف

٢۳۵:ةرفكلاعمقم(٠)

۳٢۳:قباسلاردصملا(٠)
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ءايحإوءهبلمعلاوقحلاىلإمهوعديوءاهقفلاعمجينأ»١

يفرظنلالصاویوءدوبللانعدوعقلاوءلدعلاطسبو«ةنسحلاةريسلا

.؛لاظلا

نسحميوءةريشعلكنمنيمدقملاو؛ةليبقلكهوجوعنصينأ»۲

نيحلاصلابرقيويندیو؛ةعيرشلاظاشفحوملعلاةلمجلإ

نيعوبتلاءاسؤرلاوءةليبقلكنمفارشألابلعفيكلذكو‹نيدهازلاو

ء1...ةنسحلابئارملابمهدعيوءداوقلامرکیوءطمنلکنم

ةسايريذلكىلعيقبتنأ:ةسايرلاوةسايسلا۳

ذشنيحفءهتلزنمةلزنميذلكىلعوءهزعزعيذلکلعوءهتسابر

ءةليبقلكنمءالضفلاهلتئادنموكلمللءاسؤرلانوكت

البداسجأ:مهيمدقمنودعابتألاوةماعلاوءهئاطلسمودينأهبقلخاف

.٢.حورالبحابشأو«سوژر

بيسلاو«هدنعةيزكرمةركفةبختلابمكحلاةسايسلكشتاذكهو

هبكلمت:ىلعألاعوتلاىلإناسحإلانأىلعءامكحلا:وه

ىءلعأعون:ناعونعمتجلملاناوهوحضاونذإباوحجلاف.“”«ةيعرلا

كلتهبنأل؛تازايتمالانمةعومجمبهليضفتوءهيلإناسحإلا

انهنمر.ىلعألاعونلاةطساوبهتسايسبجيو؛لفسأعونوءةيعرلا

حيتافمقلخيئعي:ةطلسلاوذوفنلاباحصأنمةكبشقلخنوكي

.هرارقتساوهتعاطنامضوهطبضوءلفسألاعوتلاعملماعتلل(طئاسو)

ءامعزوآاًميعزةعومجملكنمبختنينأريمألاىلعناكاذكهو

ىلإناسحإلاو.ةعومجملاكلتىلعضبقلاحاتفممهتملعجيو«مهبرقي

مهئاطعإبءنييطارقتسرالاوءامعزلاءالؤهىلإناسحإلاوهىلعألاعونلا

ةقبطقلخيلاتلابوزيزعتلتاليضفتلاوتازايتمالانمةعومجم

ءةرصاعملانماونحرطلااذهيفدجناذكهو:تازايتمالاباحصأنم

ىلعةيوبخنلاوةيميسقتلاهذهيفةيلاربللاةيرظنلاعئدابمنمبرتقت

ءرصعلاناكدقل.ةيطمنلاثيحنماهنعفلتختتناكنإو؛صوصخا

نسح:ةبخنلادامتعابمكحلالوحعجاربوء٢٤٠۳-۳٢٣۳:قباسلاردصلا

o۸?0£:ةسايسلاملع:بعص
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.ةيزايتمالايفرهظتاتهةرصاعملاو«تازايتمالارصع

ٌقدأديدحتعمءعمتجلاةسايسيفةيوبخشلادامتعادكؤي

۔نیدلاتناسلنعةسيتقم? طبأوضاپبسحيسايسلااهرودواهصئاصخل

0:كلبقىلاعتهللاعئادوكتيعر#-:اهيفءاج

ظفحيواهلامطوحياّذْخأءاهلامواهيلعامبةقيطلكذخف»١

|.«اهلامآتابجاولاريغنعرصقيوءاهلامك

اهرودفلاتوأءاهروطیدعتتنأاهتمةقبطلكىلعرذحو٢

.ةعيرشلابپجومبكلاةمدخلعاهعیجرصقاو

نيدلاتاهبشيفرظنلاوةلاطبلاورطبلانماهءايلغأعتماو۳

.ةلاطإلاوقذشتلاب

.هرشلاوصرحاشحفنعمهعتماو٤

بهاذانسحلعةرامعلايقداهتجالانممهلحاو٥

.۔لالاردقبقافنإلاىلعمهضرو١

.راسعإلايلوأىلعءاخسلاوءراسيلالهأىلعلخبلارذحو۷

اهليوأتنمء‹رهاظلاحضاولابةعيرشلانممهذخو۔۸

.“"رهاظلاعم

:ةيئانثةيميسقتىلعموقتنأبجيعمتجملاةسايسنأظحالناذكع

ةقبطءةموكحلاةقبطلازةمكاحلاةقبطلاءلفسألاعوتلاوىلعألاعوتلا

لالخنماذكهو.ةمودخمةقبطوةمداخةقبطءةعوبتمةقبطوةعبات

ماظناهبلماكتيةيعامتجاةحيرشهدنعةقبطلانأرهظيقايسلا

ماظتلاموقياهيلعنأللةيرورضةيقبطلافمثنموءهتسايسققحتتاو

پسحبعمتجملاباطخةيرورضةادأيهقءيسايسلاميظنتلاويعامتجالا

وطبلانمعمتجلملاعنملئاسونمةليسووءةيداصتقالاهتایوتسمو

:طرشلا)لوخدملاعفروةيجاتنإلايفةدايزللةليسواناامك.ةلاطبلاو

 

١٠٠0:قباسلاردصمللا
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هيجوتيفةلودلالخدتىلعموقتةيداصتقاةسايسجنو(۱

ةيلاملاةرودلاةيوقتو)4:طرشلا)قوسلاةكرحبةقلعتملاةيدرفلاتاردقلا

ةوقلايفةيلمعرطخأربتعييذلاكالهتسالاماظنهیجوتعم؛رارمتساب

ةيلاملاةرودلاماظننيبةقالعلانأل٠٠:طوشلا)فعضلاو

ةنيتمةقالعىرخأةهجنمةيداصتقالاةيمنتلاوءةهجنمكالهتسالاو

ةلداعملعموقييذلاوهةيمنتلاوكالهتسالاوةيلاملاةرودلانيبنزاوتلاو

‹(ۍرخألاةهجلانمءاخسلارذح:(يواسي)=ةهجنملخبلارذح)

دكأكلذلو.ةقلطملاةرحلاةيلاربللاتسيلوءةهجوملاةيلاربللانوناقوهو

ةيبهذمبةموكحمةحضاوةيعرشنيناوقبةيلمعلاهذهماكحإةرورضىلع

يفداهتجالانأل(۸:طرشلا)ليوأتلانمعنلااهيلعلدييتلايه

ةقلطملاةيلاربللارارغىلعةقلطلاةيرحلايأةيرحءانعمليوأتلا

ةريشكتاضقانتىلإيدؤيدفاذهوءةلودلاهيجوتقودجوتيتلا

يذلاةمألاماظنحورلةداضضميهيتلاوةيعفتلاوةيدرفلاقيمعتاهرطخأ

.دادعتسالاةفسلفهيلعموقت

نمرصاتعكمهياختناورباكألاةعانصنألجسننأاننكمياًنومعو

ةراشإيهرءمكحتلاوةرطيسلاتاودأقلخلةسايس:هاجلاوذوفنلايو

دحىلإبرغمابةيوضوفتناكيتلاعاضوألاطبضلئاسوىلإةحضاو

يطعيتاعومجمىلإةيبرغلاةمألاميظنتنإفمثنمو

وهوءاّغمعمتجللاوةطلسللةبسنلابةيبابجيإلاهجئاتنريسفتلااذهبسح

.ساسألابةيعقاولاىلعدمتعيةمزألللح

موقييذلاوءةعانصةبخنلانأاًضيأقايسلااذهنمرهظيو

موقيةيسايسةعانصعمتجملاميظنتنوكيكلذبوءناطلسلاوهاهتعانصب

.هسفنريمألااهيفمكحتيوءا

رصاتعو؛ءامعزدوجونمولينأهنكميالعمتجملانأامبو

؛ةيعقاوةيسايسةقيقحوفيعامتجاةيمتحءالؤهذوفننأامبو«نیزیمتم

ذوءاوتحاىلإةوعديهءامعزلاورباكألاةعانصنإف

تاسقانمقلخىلإيدؤيهئاوتحامدعنال؛يعفاويسايسويعامتجا

.رصحالواهلدحالرارقتسامدعتالکشمو«ةيسايس

۵y



 

خيراثلايفترطيسيتلاتايرظنلامهأنمةيرظنلاهذهنأامك

يفعمتجملايفةبخنلاكارشإةرورضىلعحاحلإبزكرتاألرصاعلا

يعامتجالاويسايسلارارقتسالاثادحإواهطبضوءدالبلانوؤشرييست

ةيفيقحةيسايسوةيعامتجاتاوقىلإهابتناوهتقولاسفنيفو.اهيف

ءةيحلاتاوقللءاوتحاوهفءاهفيظوتواهيلعةرطيسلاةلواحوءلعفةمئاق

«رارقتسالايفةرورضلئمپءاوتحاوهوءدالبلايفتايلاعفلاباحصأو

ققحتتنأنكمياليتلاءةيداصتقالاةيمنتلايفةرورضيلاتلابلثميو

عيمجىلعيوقعمتجقلخوءةينطولاةدحولامعدو«راوقتسانودٻ

.تايوتسملا

؛تازايتمالاةيلقعرارمتساىلعكلذكباطخلااذهدكؤيو

انهاهلةقالعالهنأرهظيوءينوكنوناقوأةنُسكاهيلعحاحلإلاو

رىصنعاهيفيعورامردقبءةيلالغتسالاوةيسفتلاوةيصوصخلاةيقبطلاب

اذهوءحاجنبهتدايقوهميظنتوعمتجملاطبضلةينوكلا(ةينوناقلاوأ)ةينسلا

دعبلااهنممهفينأنكميالثيحبءهيفتقيسيذلادعبلاوه

ماعلاقايسلانأل.دسافلايلالغتسالا“يشراغيلوألاو)يرصنملا

يذلايابغإلادعبلايفهرصحيوءاهانعمصصخيدادعتسالاةملسأل

.ةعيرشلاااصاقميفلخدي

عمتجملاعمتاقالعلاحيحصت-ج

ةرورضدادعتسالاةاعدیری(ةمزألا)ةدّشلازوابحتطورشنم

يفنوناقةقالعلاهذهحيحصتنألءةيعرلاوريمألانيبةقالعلاحیحصت

ثالثبلمعلامتاذإالإحيحصتلااذهققحتينأنكميالوفادعتسالا

:يهةيطرش

اهطورشسابتقامتيتلاولدعلاةموظنمبلمعلا۱

ال»:اهيفءاجذإباطخلانبرمعنيدشارلاءافلخلادحأتاررقمنم

:هرمأهلحلصيملةدحاوتصقننإلاصخعبرأبالإيلاولاحلصي

.یرخأنکامأو۷:ةسايسلاملع:بعصنسح-ةيشراغيلوألانععجاري
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.هلحمنملاماعمجىلعةوق»

.هقحيفهعضوو-

.اهیفتوربجالةدشو

(۵9
«.هیفنهوالنيلو

نماهطورشتسبتقادقو؛لادتعالاوقحلاةموظنمبلمعلا۲

لادتعالاوقحابلمعلاةرورسضىلعموقتوءةسايسلاپبتكفلتخ

:يليامةسمخلااهطورشررقتذإ‹يسايسلا

يوذنمهفلاخنمىلعربصلاهسفنناطلسلادوعينإ

.مهلوقةرارمعرجحتو«ةحيصتلا

.ههاركإىلعدحأرديالهنأل«بذكيالناو

.ةمادئلاوفرسلاحاقلةردقلاوبضغلانأل؛«بضغيالناو

.اًفوخسانلالقأهنألءلخبيالناو

الو؛طوسلابهيفنئفتكياميفهفيسلمعتسينأهليغبنيالو-

ءافجلابهيفٰیفتکیامیفهسبحالو؛نجسلابهيفیفتکیامیفهطوس
.٩*۷.ديعولاو

ةسايسلامئاعداهرابتعابءلدعلاوحالصتسالاةموظنمبلمعلا-۴

ملعلابلمعلليقيقحلاهجولايهةدشارلاةسايسلانأامكءةدشارلا

ةوقلاواًممتجبقليالفنعلانألبنبتو؛لقعلاو

مثنمو؛ةفينعةطلسيفسيلوءيوقعمتجمدوجويفددحتتةيقيقحلا

دكؤتامك‹هعمقبالهحالصتسابنوكتيوقلاعمتجملااذهةعانصنإف

ءامكحووطسرألةسايسلابتكنعةرداصلاةلدألاوججحلافلتكلذ

ءججحلانماًريثكدادعتسالاةاعداهنمسبتقايتلاوءمجعلاوبرعلا

:الثماهتم

:ةرفكلاعمقمر.١٠٠-١١٠:كلملجات

٦۳۵۷٥۳:ةرفكلاعمقم

۵۹



 

‹ةيسايسوءةيركفكراعموةحلسأبعارصولاضنوه«سفنلا

دعبهحضوتسامككراعمولب.اهريغوةينقتوةيداصتقاو

قطنميفةايحلانأل؛تاناكمإلاولئاسولالكبنذإلاتقوهءليلق

توافتىلعوءقابسلاىلعمئاقلاةعيبطلانوناققفورودتعقاولا

.ةعقللابراثئتسالابحوزئارغلاةطلسمكحتوء«تاردقلا

تابيطلابلطيٌلك»ساسألابةورثلاراكتحاوهو:عزاتتلافده

ةزيرغلاّقبط-رخآلادبنماهعازتناوةيداصتقالاةورثلاراكتحاف

يذلاببسلايهةورثلاتناكمثنمو«عزانتلافادهوه? راثئتسالابح

ةرهاظوأ)عارصلااذهةرهاظوهرامعتسالاوء(عزانتلا)عارصلادلو

ةيلمعصخشيذلاوهرامعتسالافء(ءاقبلابح:راثئتسالابحةزيرغ

نأوهببسلاوءاہبرثاتسیوممألاةورثركتحينآلجأنمهداقو«عارصلا

يعونلا)قلطماءاقبلايفنوناقةوقلاولوصأنمٌلصأةورثلا

.ةيعيبطةزيرغ(ةايحلابحوأ)ءاقبلابحوء(يراضحلاو

لعصرحو»فنعلاوةوقلايه:(عارصلاوآ)عزاتتلاةليسو

ةوقباهزازتباوةورثلاعزنىلعصرحافهسأبةوقبرخآلانمكلذعزن

ءةنميهكرامعتسالاو.عزانتلاقطنموهةوقلاوفتعلابيأءسأبلا

قطنميفةيعيبطلاةليسولاكلتوهءةورثللزازتیاوعمقکءةوقك١٤فلعک

.عزاتتلا

اقبطفيعضلاىلعهراصتناوىوقألاروهظيهو:عزانتلاةجيتن-

يوقلااهيشيعيةعمعميفاعارصلالعموقييذلاةايحلانوتاقل

ءاقبلا)ىوقأللءاقبلانالعموقةايحلانوناقف«فيعضلااھیفتومیو

ةركفلانوكيلبهذمك(عارصلا)عزانتلاموهفماتاذكه

هذهصلتيتلاةيلامسأرلاةيكيسالكلاةسردللاوآةيراجتلاةسردملاعئدابمعجار(۲)

يداصتقالاركفلاخيرائ:ريقشبيبل:الاثمعجاری.طبضلاباهثدابماتهةرقفلا

:كلذكو.روكذملاحجرا

-Emil. J: Histoire des théories économiques, Paris p.: 20-21

- Gounard:- Histoire des doctrines économiques- 3° ed. Paris 194].
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الونيحودمرايخألاًسيئرنكت؛مهرشبهذاوءقيعرلاحلصتسا»

ءرايخألاعمتجمققحيحالصتسالاف.“«نيمومذمرارشألاًسيئرنكت

ءهطورشامءحالصتسالااذهنوکيفيكنکلو‹ةحاصلاجذامنلاعمتج

.ةدوقفملاةقلحلايههذه؟؟؟هتاينقتام«هثدابمامءرصانعام

ةيداصتقالاوةيملعلاوةيفرعملاطورشلاريسفتلتامدقمنودبف

ديكأتىلإاًوتنوبهذيءحالصتسالااذهلةيقالخألاوةيعامتجالاوةيسايسلاو

شیجلاةوقنممهومظعأةوقققحيحالصتسالانأنوريفءهجئاتت

ةمقيفيعوواذجحيحصوهو.“دنجلانمرصنأةيعرلاحالصفا

روصتلبييغتوهءحالصتسالاطورشبييغتنأريغ؛جضتلاودادسلا

وهبييغتلااذهوءعقاولاىلعهليزنتجهنموهرصانعوهتاينقتوهطورش

؛يعولاوروعشلايفتجضندقنكتمليتلایربکلاةرغثلاوهفلكشملا

ىربكلاةرغشلابناجىلإ.ةمزألانمجورخللةيضارتعالالسالسلايه

تاينقتلاوطورشلاكلتةسراموقيبطتىلعةردقلاروصتيهوءىرخألا

ناتلخادتمناتلكشمنذإكانهف.عقاولايفاهليزنتىلعةردقلايأاعف

ةيئاثلاوءهتاينقتوهطورشيعوبقلعتتةدحاوروصتلوح

حالصنأ:يهوةجيتنلاةيمهأطقفلجسنو.حقاولاىلعهليزنتوهقيبطتب

.دبألاىلإةرمتسمةقيقحيهوالعفدنخلانمرصنأةيعرلا

ىوقألدعلانأدادعتسالاةاعدلجسياضيأتامدقمنودبو

جاتنإلايفةلمعتسملاتاينقتلاةيقبنمةيداصتقالاةيمنتلايفطرش

اهققحييتلاةيجاتنإلافلدعنمبصخأكلما

لدعلانأل.ةيداصتقالاتاينقتلااهققحتيتلاةيجاتنإلانممخضألدعلا

دسفناسنإللادسفاذإفءةيجاشنإلاساسأناسنإلاوءناسنإلاحلصي

يفةقيقحلاهذهو.ةايحلايفءيشلكدسفهلمعدسفاذإوتلمع

ميمعتلااهيلعبلغينكلو.حالصتسالاتايلكنميهوءةيمهألاةياغ

.لدعللةلصفملاةيملعلاةيفيكلابايغةجيتناضيأ

نيبةيسايسةقالعسيسأت:لدعلاوحالصتسالازئاكرنمو

داقنمكولملاسّوُسأ#نألءةلماكلاةقثلاساسأىلعةيعرلاوريمألا

.٢٥۳:قباسلاردصملا
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ةعاطلايطعتيتلايهةقثلاف‹*”«ابيولقيهتعاطىلإةيعرلانادبأ

نكلوءةيعرلاعمةقثلاققحتيتلايهةدشارلاةيسايسلاةدايقلاوءبلقلاب

پبحاصبیج.؟ةقثلاكلتةدشارلاةدايقلاققحتءيشيأب

ءيشنماهوعسوأامفءاهكولمنئازخةيعرلابولق»:نأب
ىلعتردءلوقتنأىلعتردقاذإةيعرلانأملعاو.اهيفهنأاوملعيلف

.“*«لعفتنأنمملستلوقتالنأدهجاف«لعفتنأ

نإءبولتقلاهذههتلمحءيشنماهوعدوأاميأءاهوعسوأامف

قملاوىروشلاولدعلااهوعدوأنإ.رشفاًرشنإو«ريخفاًريخ
لالغتسالاودادبتسالاوملظلا:اهوعدوأنإوءهتلحخلا...ةماقتسالاو

لعو؛كلذكهتلمحمالسإلانعفارحتالاوداسفلاوروزلاوةيبوسحلاو

ةقثلاوءةيعرلاوةدايقلانيباهمدعوأةقثلانوكتاهوعدوأامساسأ

:هانعمةقئلامدعوءءاخرلاوةوقلاوروطتلاوومنلاورارقتسالا:اهانعم

ةدايقلانيبةقالعلاةعيبطيئاجللاحرشياذكهو.خلا...رارقتسالامدع

بابسأوءرارقتسالامدععفاودوءةمزألابابسأصخليوفيعرلاو

يففلتخيالاًقيقداًيسايسانوناقاهنماّصلختسمءةيلخادلابورحلاونتفلا

نأتردقلوقتنأتردقاذإةيعرلانأملعاو»:وهوروصعلاعيمج

رخآنوئاقمارتحابالإنميالنوناقلااذهجئاتنبنتو8...

نلللاةصالخوهو.«لعفتنأنمملستءلوقتالنأدهتجاف»:وه

.ةيخيراتلاوةيسايسلاربعلابعوتساوالعفلحلاديريناك

ةعاطلاطباوضد

لٹتناكةريطخةيسايسةلكشمىلإ? كلذك-ءاملعلاضرعت

دقو(علخلاوأ)نايصعلاوةعاطلا:ةيضقيهودادعتساللاًريبكاًيدحت

اهلالخنماورصاحيواوهجاويل؛(يعرش)يهقفروظنمنماهولوانت

يسايسلاعقاولازيتتحبصأدقتناكيتلاتادرمتلاوتاروثلاةلكشم

ةدحولاددبتو-اًمومعةيمالسإلابوعشلاو-ةيبرغماةلودلليمويلا

ءاملعلاراتخادقفاذهيهقفلاروظنلملانمانالطناوءرارقتسالاو

ىلعةظفاحملاربتعتيتلاءةنسلاةيرظنساسأىلعاهتجلاعمديدحتلاب

ةيهقفلارصانعلاكلذىلعلدتامك؛ءيشلكقوفرارقتسالاوةدحولا

:ةيلاتلا
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ةعامحلاساسأةعاطلا

صرخحلا)ةعامحجلاىلعصرحلا:وهمهدنعةعاطلايفلصألا

ههركفهريمأنمىأرنم":اةرفكلاعمقم»يفءاج.(ةدحولاىلع

ةتيمتامالإتوميفةعامجلاقرافيدحأسيلهنإفربصيلف

ءةعاطلاةيرابجإضرفيذلاوهءةدحولاىلعىلعصراف

اذهلحورشلاوتانايبلانمةعومجمهريغوينالطسقلانعلقندقو

ساسأربتعييذلايعامجلاأدبلاىلعاهلكزكرتيتلا«فيرشلاثيدحلا

ةديقعخيسرتنأجتنتسامثنموفورظلاولاوحألالكيفةعاطلا

يتلاةلدألاىلعزكترتةيئسلاةيرظنلاوءةدحولاققحييذلاوهةدحولا

نكميالةدحولاةديقعخيسرتنودبهنألةدحولاةديقعخيسرتررقت

هذهةدحولاةديقعىلعدكؤيءةركفلاهذهنماًقالطلاو.ةدحولاةنايص

ىلعاضرحءةعاطلابوجوىلعُلدتيتلاثيداحألانمةعومجسمب

:هلوقاهنم؛(ةدحولاىلع)ةعامجلا

هللالوسرانعياب:تماصلانبةدابعثيدحنميراخبلايفو»

هرثاوءانرسیواٺرسعوانهركموانتطشتميفةعاطلاوعمسلاىلعوي

لانکامٹیحقحابلوقنوآموقنناولهآرمألاعانتالناوءانیلع

٠مئلةمولهللايففاخن

ىلعاًضرحةعاطلابوجوىلعدكؤيلثيدحلارخآىلعفقيو

هطورشبهنولوتينيذلامهرمألالهأنأء(ةدحولاىلع)ةعامجلا

هنولوتينيذلامهرمألالهأنأعضويلرخآناكميفدوعيمث.ةيعرشلا

:هلهأرمألاعزانتالو:يرعلانبالاقو#? :هنوقحتسينيذلاسيلو

يفهنمرثكأهكلمينميفرمألانإفنمالکلمنمينعي

نمیلوأكلذىلعربصلاف؛عيمحجلايفةبجاوةعاطلاونم

.`”«نيلاتاذداسفإلضرعتلا

.۸/۸۷:يراخبلامامإلانعحيحصثيدح.٠٠۲:قياسلاردصملا

٢٠٦۲:قباسلاردصملا()

٢٨٤۳:قباسلاردصملا()

:رصتلافيس-ةيقيقحلاةيبلقلاةبحملاوةعاطلايعابسلاطرتشيلب
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نولظينيذلامهبدوصقملانأبءهنولوتبنيذلالولدمحضوأمث

لمعلاوةعيرشلانونوصيو.«هنوسرحيوءهبنولمعينيمزتلم

ىلعلدتاليتلاءاطخأللمهباكتراامأءحاوبلارفكللنيبكترمريغءا

وأراثنموءمهتعجورخلاومهيلعةروثلابحمسيالفهيفعقوتوأرفكلا

.هدروهعمقبيبضرألايفاًدسفماًناتفاًيغابنوكيمهنعجرخ

اليتلاقسفلاوروجفلاعوننمولوءاطخأللمباكترانأريغ

مهئاطخأومهفارحناىلعجاجتحالابجوت:هيفعقوتوأرفكلاىلعلدت

قحلاىلإمهبعوجرلاومهبيوصتلجأنمءاهنعتوكسلامدعو

جاجتحالاوفارحتألاةضراعمف«مهعلخومهیلعةروثلانودبةماقتسالاو

وأموقننأو#:روكذملاثيدحلارخآليلدبةمألاىلعبجاوءاطخألاىلع

ةضراعلاف.«مئالةمولهللايففاخنالانكامثيحقحلالوقت

مايقلاوقلالوقنآللقعاطلانميهرءةمألاىلعبجاوجاجتحالاو

دقفريمألاهضفراذإ؛يعرشقحملظلاةضراعمنألءةعاطلانمهب

ررقيذلامالسإللوءهماقلءاسأوءبمايقلاةمألايلعبجيابڄاوضفر

اذهبموقتنأاهبجاونملباهقحنميتلاةماللو«بجاولااذه

.ريمألاةماقتساةنايصلجاجتحالا

ققحتتاهبنألءةبجاوجاجتحالااذهلريمألاةباجتسانأامك

ءانبلالظيوءدالبلايفاًذئاسرارقتسالالظياهبيلاتلابوءهتماقتسا

دیلاقتخسرتتو:فارحتالانماميلسعمتجملليمالسإلايراضحلا

عقومساسأىلعءقيقديجهنمويعوضوملكشبيسايسلارارقتسالا

ةيلوؤسلاعقوموءةمألليعرشبجاوويساسأقحوهيذلاءةياقرلا

ثيدحلااذهنوكياذكهو.ريمألليعرشبجاوويساسأقحوهيذلا

امهنملكةفيظوعقوموءةيعرلاوريمألانيبةقالعلاماظنلصفدق

.هرودو

علخلارايعم

جورخلاوريمألاىلعةروشلارايعمنأدادعتسالاةاعددقلو

ثيدحلاكلذىلعلديامكءحاوبلارفكلاوههعلخوأهضفروهيلع

لوسر:ىرخأةياوربهيفِءاجيذلاتماصلانبةدابعلقباسلا
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نأالإءهلهأرمألاعزاتتالنأو‹(...)ةعاطلاوعمسلاىلعةاهللا

."۳هللانمهيفمكدنعاحاوباًرفكاورت

ليلدهيلعءناهربهيلعيذلارفكلاوهوءنذإدييقتلااذهب

ىعجووخلارايعمددحتدييقتلااذهبءةنسلاوأنآرقلانميأفلانم

اوفاضأمث«ضقرلاوجورخلارايعموهنذإرفكلافء(ماظتلاىلع)ريمألا

جورخلارايعمف.ةالصلاكرتوهورفكلارايعمهيفاوحضوأرخآاًنايب

بحاصلوقيءةالصلاكرت:وهرفكلارايعموءرفكلاوهضفرلاو

:«ةرفكلاعمقما

مهملظنمرکذو(...)ءارمأنوكیس:مالسلاهيلعلاقوا#

الءاولصامال:لاق؟هللالوسرایمهلتاقنآ؛اولاق‹مهقسفومهروجو

ءةالصلااوكرتاًِإَفءناميإلاناونعةالصلانأل:ءاملعلالاق.اولصام

ةعاطالواوداكوُاورفكدقفهباورمآو:‹كىلڎباورهاجىلعي

.۳هرفاکل

ةعاطلاف:ماهنزاوتىلعموقتةّنُسلالهأةيرظننأرهظياذكهو

(ريمألاىلع)ماظنلاىلعجورخلاوءةعامجلاىلعصورحلايفلصأ

"نعاًغفادمءهلاًسراحمالسإلاباًمزتلماًملسممادامءاّقلطمضوفرم

اليذلاقسفلاوأروجفلابماظتلافارحتاامأ.ابلمعلاوةعيرشلاماظن

اذهةهجاومبجويامنإوءاّقلطمةعاطلابلخيالفءرفكلايفهعتوي

ءةماقتسالاوباوصلاىلإماظنلادرتيتلاةضراعلاوجاجتحالابفارحتالا

اهيلإعمتسينأوجاجتحالاوةضراعماهذهلبقتينأماظنلاىلعو

كلذبوءاهبجاووةمألاقحنمكلذنأل‹ميقتسيوهفارحتانععجريو

لعةطلسلاماظندیلاقتخسرتتو«رارقتسالاناصيوءةدحولاناصت

امأ.ماظتلاوعمتجملانيبةيمالسإلاةيسايسلاتاقالعلاماظنساس

يهةدحاوةلاحيفالإاًقلطمزوجيالفءةعاطلانعجورخلاونايصعلا

حلاصلاًريثكتطاتحادقلهأةيرظننوكتكلذبو.ريمألارفك

:ةرفكلاعمقم

.ملسمويراخبلانمةذوخأماهلكثيداحألاهذهو

:قباسلاردصملا(۳)
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ةنايص.نعاضيأتعفادامك«رارقتسالانعاًعافدوءةعامجلاماظن

.عمتجلاىلعاهتيجوأوءةضراعملاةفيظوىلعتدكأامدنعءمالسإلا

عمتجللاةضراعمريمألاضفراذإاميفةيرظنلاهذهيفضومغلاىقبيو

.ةعامحلاةدحولءاسأوأءهقارحلال

رولامغرةعاطلابوجو-

نملقأوهفغلبامهمريمألاداسفنأىلإمجريملظلاىلعربصلاف

داسففطقةيعرلاداسفلساكعناوهريمألاداسفنأامكءةيعرلاداسف

نأةدعأقلاىلعبجيكلذلةجيتنوءةدايقلاداسفىطعأيذلاوهةدعاقلا

ضعبهتملصحاًريمأنأانضرفول»هيلعربصتوةدايقلاداسفلمحتت

ببسلاوءاريصلا-لعُفاملعفنإو-ةيعرلاىلعبجاولاناكلروجلا

دقوفيك».هلدادتماهنأامكءةدعاقلاداسفنملقأةدايقلاداسفنأوه

ةمقلاف"4.هلشسأنمبيطأءاعولاسأروءهلهألءاعونامزلا:ارلاق

ءاعونعتةرابعلكلانألءاهلدادتماانأمغرةدعاقلانمبيطأنذإ

®۱.بورضملاسايقلابسحدحاو

يفلثريغتىلإىدأخيراتلاربعةدعاقلايفلصحيذلاريغتلاف

ةمقلاحالصطارتشادنعرءةمقلاتدسفةدعاقلاتدسفاكلذلءةمقلا

نمكاوسيلمويلاكولملاتلقنإف».ةرورضلابةدعاقلاحالصطارتشابجي

نميضمنمكاوسيلاّضيأةيعرلانأملعافءكولملانمىضم

وهةمقلاداسفردصمنأريغ«فرحتاوريغنذإلكلاف..ةيعرلا

:هلوقيشوطرطلانعهريغو«ةرفكلاعمقم»يفءاجقدعاقلاداسف

لوياولوكتامك«؛مكلامعمكلامعأ:نولوقيسائلاعمسألزأ»

:ىلاعتهلودنعميركلانآرقلايفىئعملااذترفظنأىلامكيلع

:ماسعتألاةووس]4اکاپاسبنايلصعب۳كدر

ةمقلانأامكءةدسافلاةدعاقلليئابرباقعوهةمقلاداسفف۹

.15۸:قباسلاردصملا()

:قباسلاردصلا()

ء٠٠٦۲:قباسلاردصملا()
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ةدعاقلصیخشتيهةدسافلاةمقلافءةدسافلاةدعاقللزارفإيهةدسافلا

خيشلانعالقناةرفكلاعمقم»يفءاڃجامبسحةرورضلابةدساف

:لاقثيحصاوخلا

هلظناكجوعأصخاشلاناكنإف«صخاشةيعولاولظمکااد

جوعألاريمألالازيالفءاّميقتسمهلظناكاميقتسمناکناو؛جوعأ

اًميقتسمنوكيىتحاًنيشفايشةحلاصلامهلامعأبنوحلاصلاهتيعرهميقي

نيقسافلانيقراملاهتيعرلامعأهجوعيميقتسملاريمألالازيالو.حمرلاك

انفرعءهتيشاحوأهریمأوعانلیکشنملکف«فاطخاکنوکییتح

تكامفبوشنيمڪبصآابو:لاعتلاقء(...)وههجوع

?i:ىروشلاةروس]ريكنعاوفَعَيَوکیدا

داسفةجيتنوهةمقلاداسفنأدكؤيلسايقلابنيعتسياذكه

ءةدايقلاحلصتلهسفنحلصينأبجييذلاوهافكلذلوءةدعاقلا

حلصتوهداسفبدسفتهلةعباتةدايقلافءاًدسافلظوهسفنحلصيماذإو

ليقنميئاجللاركذدقل؟(عمتجملا)ةدعاقلاحلصينمنكلو.هحالصب

اذهنيبقفونفيكقءنآرقلابعفديالامناطلسلابعفديهللانأ

قالخألاةياحوةعيرشلاقيبطتنعةلوؤسملايهةمقلانإمث؟ضقانتلا

ىلعةردقلاوةطلسلاكلتيتلايهو«سفنألاولاومألاوضارعألاو

فيكو؟ةدعاقلاىلعةمقلاداسفةيلوؤسمعضوتفيكفءباقعلاوةعباتملا

ريمألاةيلوؤسمنيبوءحالصلاوداسفلايفةيعرللةطلسلاةيعبتنيبقفون

.؟ةيعرلاميوقتىلع

ياماملظلامغرةعاطلابوجو-

ةطلسلاةيعبتنيبضقانتلالحدادعتسالاةاعدشقانينأنودبو

ةلكشمىلإنوضرعتيءعمتجملاميوقثيفاهتيلوؤسموداسفلايفةيعرلل

ةيشفتمتناكةلكشميهوءاّملظلامللةطلسلاباصتغادنعةعاطلا

عمتجمااهنميناعيو«ةيامحلالبقامةلحرميفبرغلاباًدجعيظفلكشب

f
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.٤۳۷:ةيلعلارخافلا:يفكلذليصفتعجاريو

.١٠٠:قباسلاردصملا()
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حاورألاورارقتسالاىلعةظفاحلاًأدبمنمةديدشةاناعميبرغملا

لامللةطلسلاباصتغاىلعةحجارةعاطلاءاملعلاربتعادقف

يفءاج.اًّملظلامللةطلسلاباصتغانممهأوىلعأةعاطلافءاَملظ

:اةرفكلاعقم

هللالوسرلاقلاقناميلانٻةفيذحنعملسمحيحصينو»

.«عطأوعمساكلامذخأو؛كرهظبرضنإوعمست:واي

:لوقيفرخآثیدحباذهدکؤيو

نوبلطينوضقيءءارمأمکینأیسهنسيفدووادوبايورو"

اوقوتلومهوبستالومهوطعأفكلذاولأساذإف؛مكيلعبجيالاممكنم

انتنسلأفكنوءهيفمهوعزانتالوملظلانماوبلطاممهلنوعفدتفمهل

.٩امهبسنع

دضهلامنعناسنإلاعافدنأبلوقيفرثكأةطقنلاهذهحضويمث

الإ؛ديهشوهفعافدلااذهيفتاماذإو«بجاونيبصاغلاوصوصللا

امكءاّملظهبلطيذلالالانعهللزانتلابجيف(ةطلسلا=)ناطلسلا

فسعتلاورولااذهيفغلابامهمءهملظىلعريصلاوءهلةعاطلابجي

:هلوقاهنموةريثكلاةيهقفلاججحلابفقوملااذهاًدكؤمءيلاملا

رابخألاتتبث:هصتام(...)ةركذتلايفيبطرقلامامإلالاقو»

انيوردقو.دیهشوهفهلامنودلتقنم:لاقهنأهللالوسرنع

مهسفنأنعمهعفدوصوصللالاتقاوأرمہملعلالهآنمةعاجنع

ءةداتقر«يرصبلانسحلاورمعنبا:بهذماذهمهلاومأو

تاطلسلاالإء(...)نامعتلاوءقاحسإوکاو‹يعفاشلاو‹كلامو

ءهنعجرخيالوهبراجيالهنإ-:نيعمجماكملعلالهأةعامجنإف

.اروجلانممهنمنوكيامىلعربصلابأَيهللالوسرنعةلادلارابخألل

نِإوهئعاطتبجوو-:(...)ريرضلاسابعلايأحراشلاق»

؛كلامذخأو؛كرهظدلجنإو.عطأوعمسايبئلالوقلملظ

۷اممکیلعولمامهيلعامنو

.٢٦۲:قباسلاردصما()

.۳٦۲:قياسلاردصما()
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ةعاطلافءةطلسلانميللاملظلاضقفرىلعةمدقمنإةعاطلاف

امهماهيفةشقانمالنإةعاطلافءةبجاويلالااهملظلةعاطلاوةطلسلل

.يندبلاويلالاملظلاناك

ةمواقموضفرلاىلعةعاطلاحيجرتبابسأدادعتسالاةاعدحضوي

:نولوقيفةطلسلاملظنمهريغويلاملاملظلا

ببسلاف.«نامأيفنامأيفنامأ:يهنورمأهلنمةعاطق»

بنجتوءنامألاليضفتوهةطلسلاملظلوبقوةعاطللنذإلوألا

نحملاىلعمالستسالاليضفتوهءىذألاوةنزاجماوةرطاخلا

.ةنحملاىلعاًمرشلضفمنذإنامألاف

نع:لوقيفجاجحلايبأحراشنعىرخأاًبابسأطبتسيمث

دالبلابارخوةنتفلاراشتئالميظعمثإمامإلاةقاشميفنأيبنلا

كفسو

كسمتلاالإانلامف:اّيوقرجزلاوالغماذهىفرمألاناكاذإف»

تدوةددلرهسىفنىلعهروجففءاّرجافوأناكاَبهتعاطب

دالبلاةيفاعءاقبتسالملاظلاءاقبحجريفء(...):ماعنألاةروس]

:ةنتفلاةراثإوجهلافلتودالبلابارخبهعلخىلعدابعلاو

بهذمفالخبهجولااذهىلإليميلهأبهمراصفا

7ذأِا
.ضفاورلاوةيجراخلا

ةطلسلاعلخوةمواقمىلعةعاطلاحيجرتبابسأنأحضتياذكهو

:يهةللاظلا

.ةنحلالعنامألاوءانهلاحجرت۔

.رارقتسالامدعوبارطضالاوةنتفلابلجت

.دالبلابارخبنجت۔

:قباسلاردصملا(۷۱)
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.ءامدلاكفسبنجت_

يلالاةطلسلاملظةمواقمىلعةعاطلاحيجرتنإفءكلذنمدعبأو

دهاذإاةعدبهریغوءةنسلالهأبهذمدادعتسالاةاعدهرېتعييفدبلاو

نممالكنإفء(...)رمألايلوأىذألعربصلابوجورهظءاذه

جورخلاوءةّنسلاوهروجلاةالوىذأىلعربصلانأيفحيرصمدقت

وهفيسلابمهيلع

.ةنسمهروجىلعربصلاوءةعدبفيسلابمهيلعجورخلاف

ةصالخ

:ةدحولاورارقتسالانععافدللةوقبةّنسلاوةعدبلااوغظودقل

اةنُسوهويفدبلاويالامهملظورمألايلواىذأىلعربصلاف

اولواحمهنأمغرو!ةعدبوهوءزويحيالمارحهتمواقموهيلعربصلامدعو

بيرختلاوةنتفلاوةتحملابنيوءةدحولاىلعظافحلابفقوللااذهريربت

:رهظيامىلعهساسأنمطقاسريربتلاكلذنإفىامدلاكفسو

عقاولايفهلدوجوالةعاطلابابسأدحأوهيذلانامألانأل

نيحنذِإنوثدحتينامأيأىلعفءندبلادّلَجولالاباصتغاعم

.؟دلحجلاوملظللناسنإلاضرعتي

برضومهلاومأباصتغابسائلاىلعطلستلانأامك

نوعديدّلاوملظلانمربكأىرخأةنتفيأفءةنتفلانيعوهمهتناهإو

.؟ةعاطلامازتلاواهملظوةطلسلارهقىلعربصلاباهبتجتىلإ

يأف.بارخلانيعوهنادبألاولاومألاىلعطّلستلانأامك

ةعاطىلعربصلابهبنجتنكميلامازازتباودلحجلانمربكأرخآبارخ

.؟نايغطلاوملظلا

ملظلاعمةدحولاةئايصوءامدلاكفسبنجتنكميالعفلهمث

.؟نادبألاولاومألاىلعطلستلاونايغطلاو

ء17:قياسلاردصملا(۷۲)
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‹ينيتاللايوروألاٌناسنإلاابعبشتيسيتلا(ةيجولويديالا)ةيبحذلا

اقفوواهنمماعلااذهبهتاقالعددحيوءملاعلاءابقاهقفوكرحتيو

.“۷اهٹوابل

ةيجولويديألاىرحألابوأ«يرامعتسالاقطنمااذهساسألعو

اهتهجوواهبوعش(ةينيتاللا)ةيبوروألاةعماجلالودُتّدعأءةيرامعتسالا

ملاعلاةورثزازجبالجأنمءىرخألابوعشلادضعزانتلاوعارصلل

ةقيقحلايفممألا#تراص-يفاميلسلالوقيكلذيفوءاهراکتحاو

عاتصلاوءراجتلاراجتلاوءدوتجلالتاقتدونحجلاف:ةمحالتماشويج

.۽عارزلاعاززلاوءعانصلا

ةهجاومىلإةايحلارامعتسالالّوحءمسألاةورثراكتحالجأنمف

لكىلعوءتاهجاولالكيفادبيالعارصىلإو«فقوتتالةلماش

.لودلادنعوءبوعشلادنعوءدارفألادنع:تايوتسملا

:يهعزانتلاقطنمنمتنّوكت(ةيجولويديا)ةيبهذمةركفمهأنإ

ةديقعلاتنوكءعارصلاوأعزانتلايفةيلومشلاةركفف.ةيلومشلاةديقع

ينيتاللادرشلاناسنإلادنعةيلومشلا(ةيعمحجلا/ةيلكلا)

ةيصوصخلاناهدّلُحيفرقتسأثیح‹يرامعتسالا(يوروألا)

نمرصنعكومنتوىوقتنأبجيهدنع:(ةيدرغلا)

اممهدنعسسأتمثنموء(ةيعماجلاوأةينطولا)ةيلكلاةيوقترصانع

ءارثنعثحبلاف(ةينطولا)ةيلودلاةيدرفلابيمس

تلعجءةيلومشلاةديقعلاهذهو.الثمةلودلاءارثنعثحبوهدرفلا

ناولأنمديدجنولمايقىلإديدحلاعينصتلاادحدقو»:(نواربيرفج)لوقي()

تعاطتساامهتطساوبنيذللاءحالسلاوةعاضبلالماعلاتجتنأوءرامعتسالا

یتشيفو.شامکنالایذخآملاعةرابتلعاضعباهضعبةسقانمىربكلالودلا

هبساقييذلارايعملادعاصتملايداملاراهدزالاادغ«يبوروألاعمتجملاتايوتسم

ةيملعلاةيداملاميلاعتلاًمضاخحبصأرصعلاريكفتنأامك.ءاقترالاومدقتلا

.عقاولاةسايسو

:.رشععساتلانرقلايفةيبوروألاةراضملا

.١۱۳:برعلاناسللا(۲)
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ئيسفيظوتوهنادبألاىلعيدعتلاوةئسلاوةعدبلافيظوتنإ

عقاوللءالولامعدطقفوهامردقبءةمكحهلرهظتالوءهلحمريغيفو

.هنععافدلاودسافلايسايسلا

ةجيتنصوصنللئطاخليوأتباًّيقيقحاًعانتقاناككلذنأرهظيو

ثبشتفءةيبصعلاوةيماسقئالاوةيوضوفلابتزيمتةيفرظلةديدشةيساسح

رضحتسيلثمف«فورظلافالتخاغليوأتلاكلذبدادعتسالاةاعد

نبنسحلانيبعقويذلافالخلا”«ةرفكلاعمقم»يفيئاجللا

ضفرلوألاف«يساطولادمحألوحينازولاىسومنارمعيبأوءنوضرع

نبافقوميئاجللادناسوهيلعمايقلاىلإاعديناثلاوهيلعمايقلا

يأف!رومألاقئاقحفرعييذلاوهريمألانوكبهتدئاسماًرربمنوضرع

رابتعايآىلعو؟هتيلوؤسملمحتنعاًرجاعحبصألوؤسماهفرعيقئاقح

.؟ەتيلوؤسملمحتنعلوؤسلازجعحوضودعبمهليوأتءاهقفلاىنب

ةيامحلالبقدادعتسالاةاعددنعماكحألاريياعمنأظحالناذكهو

مثنمو؛توکتنأبجيامكةيعقاوةدعاقىلعاًمئادموقتالتناك

ردقب؛يملعيسايسريکفتىلعالوءةحضاوةيعرشةدعاقىلعموقتال

عقاولاباًنايحأاهلةقالعالةيخيراتنيماضملمحتةيلقنماكحأيهام

هتاريغتموعقاولانعاًنايحأدعتبتءةزهاجتاليوأتوماكحأيهف«شاعملا

لزاونلاضعبيفزيحشلاريسفتلاوطلابفصتتامك.اًريبكاًداعتبا

۔ىرخأانايحأ

.مهدنعةقديددحالوحضاوريغكلماوةفالخلانيبقرفلالثمف

بطقريمألاامنإوءةدسافوأةلاظتناكامهمةّيعرلانمحلصأةدايقلاو

نوقبطيالمثنمو”!اًدسافناكاذإلادبألانموءاحلاصناكاذِإ

ءةفيلخلاىلعةفالخلانيناوقوءكلملاىلعكلماماكحأونيناوقحوضوب

.ةلكشملالصأوهطلخااذهوءةفالخلاةلزنمكلملانولزنيامنإو

لكشيةطلسلاىلعتطقسأامدنعلدبلاوبطقلاةديقعنأامك

ىلإداسفلالوحتكلذبوءاهداسفةلاحيفىتحاًسيدقتاهتطعأقلطم

:قباسلاردصلملا(۷۳)
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هرصانعلكبنومضملااذهصحفلعلو!ةمرتحبةديقعوسدقمءيش

بابسألانعقيقدحوضوبفشکيدقاًيعوضومواًيملعاًصحفةريطخلا

.اهزواجتبالإةضمنةيأقيقحتنكمياليتلا

طقسيالدقعك(ةعيبلاو)لةعاطلاعماولماعتدادعتسالاةاعدناامك

.!هطورشبایغب

ريذبتوسرغوهءداسفلاوملظللةقلطلاةعاطلاىلعحاحلإلانإ

ضقاريئوکسروعشنیوکتوءداسفلاوملظللمالستسالاةيلنهذ

لهداسفلاوملظلامواقياليذلانألنععافدوأةمواقمةيأل

داسفلاوملظلانم۳ءيشيأو؟كلذنمرثكأوهامةمواقمميطتسي

.؟نادبألاولاومألاىلعطلستييذلانايغطلاو

ايلقناًفيظوتةتسلالهأبهذمدادعتسالاةاعدفظودقفاًمومعو

تقولكيفةمألاىلعاوضرفو:ةديدحلاتاريغتملاةاعارمنودباًدماج

وأاًرجاعوأاًميعض:هعونناکامفيكاطلستماًمكاحاًڙاهجلمحتنأ

؛ربصلايهةتسلاوءةعدبكلذنألهتمواقموأهتضراعماوعنموءاًدساف

دماجوقلطملكشبةنسلاوةعدبلاتفظواذكهو«ضفرلايهةعدبلاو

ةيسايسلااهبابسأمهفببيناكوءةرطيسمهيفةفزألاتناكتقويف

جورخلاىلعٌالعفدعاستةيعوضومةيعرشلولححرطوءاًقيمعاًمهف

۔اھنم

ةضراعملاوطغضللماظنسيسأتوهءهبلمعلابجيناكاملقأو

امثیحقحلالوقوأموقننأو#:لوقييذلاقباسلاثيدحلانماًقالطنا

حيحصتوةطلسلاوماظنلاميوقتعيطتسي'مئالةمولهللايففاخنالانک

دئعطقفاوفقووءهوزوابتوكلذنعاوتكسلبءةيسايسلاامهتسرامم

وييغتلاوضقرلاىلعرارقتسالاوءودهلانيلضفمءةعدبلاوةنسلا

زوابتزجاعلاعقاولاوءداسفلاةيكزتعمنكمملانمناكلهف.حيحصتلاو

ةردقلاكالتما«فعضلاقيرطديدحتنعزجعلاعمناكلهو؟ةمزألا

.؟؟يقرلاومدقتلاوةوقلاقيرطديدحتىلع

م1



 



 

مشععبارل)لصفلا

لالقتسالاوثيدحتلاةيلدجيفدادعتسالا

لخدم

ةنسةيبرغملاةيضقلالوحدقعنايذلا)تاريزخلارمتؤمنأرهظي

ىلإاهلوحمهراظنأمسقوةبراغملادئعةثادحلاةركفرجف

:يمسه

فرتعادقو-*يناتكلاريبكلادبعنبدمحمخيشلاةماعزب? مسق

وحنءاجتالاضفرهنكلوء(ةثادحلاليصأت=)ثيدحتلاديدجتلاةرورضب

اع«اهرودبةيمالسأإإلالودلاضعبهكلتمتةثادحلاماظننأاًدقتعمءابوروأ

ءيمالسإلاملاعلانمةثادحلاماظنتاينقتسابتقأةرورضىلعٌرصيهلعج

زربيذلاوهمسقلااذهو.ةينيتاللاابوروأنمسابتقالاضفرىلعاًدكؤم

بعلمثناوطتبرحرثإيقارعلادمحأخيشلاديىلعيوقرايتك

١٠۱۹/ه۱۳۲۲لالخيظيفحلابالقنالاثادحأيفاًيساسأاًرود

ةعيبلايفديدجتلاوحالصإلالوحهعورشمنعنلعأو(م۱۹

.ليصفتبرشعيداحلالصفلايفاتفرعامك? ةيظيفحلا

ءدارممیرکلادبعوربینزيلع:نملكهرظنةهجونعربعمسقو

ديدجتلاثيدحتلاةرورضبمسقلااذهفرتعادقوءديعسنبهللادبعو

دالبلاثيدحتوابوروأوحلءاجتالاىلعهديكأتعمء(ةلاصألاثيدحت=)

ءابوروأدنعالإدجويالةئادحلاماظننأاًربتعم«يوروألاطمتلاىلع

نمةاجنلا? هرظنيف-نكميالةريطخةيلاعةوقكلذبلثمتايوروأنأو

ء١1:شماه.اًقباسسفاخلالصفلابهتمجرتتقبس#*

.قباسلصفيفمهتمجرتتقبس(۱)

a۳



 

يفو؛ثيدحتلايفاهيلعدامتعالاواهوحنهجوتلابالإاهرطخواهتنميه

الةرورضيلاعلايبوروألاذوفتلابفارتعالارايتلااذهربتعاراطإلااذه

اهرودہترهظریتاسدلکشيفثيدحتلانعهجنائربمدقو.اهنمصانم

.تاريزخارمتؤمتاررقمروهظرثإةدحاوةعفد

ءةيراغملادنعةئادحلاةركفرجفتاريزخلارمتؤمنأنيبتياذكهو

يوروألا)يلاعلاماظنلابمهدنعيعولاوملعلاىوتسمكلذكاهعمرجفو

ناكثيحءةينيتاللاةراضحلاةيلاعقيقحتءاروناكيذلاء(ينيتاللا

ةئميهتحتطوقسلانمتالفئالانكمملانمهنأدقتعيلوألارايتلا

ناكامنيب.ينيتاللاوزغلادصوءةديدجلاةوقلاليصحتوءةينيتاللاةيلاعلا

اهفحزنألءةينيتاللاةراضحلاةنميهتحتطوقسلاباًعنتقميناثلارايتلا

راطإيفلخدتةيضقاهتحتطوقسلاربتعاكلذلوهلدرمالوحساک

ةيضقيهلب؛ساساألابةينيتلتوأةينيتالتسيليهف«يغيراتروطت

ءيرشبلاروطتللةرودلايفلخديماعيخيراتيرشبروطت

اهماظنسابتقابجيءةينيتاللااهصئاصخنمتالفنالانكميىتحو

ديدبتكلذبمتيل«يمالسإلانومضملاىلعهطاقسإوابوروأنميجهللا

اهتوقريجفتوءةديدجةنحشاهئاطعإوةيمالسإلاةراضحلاءايحإو

قيرطنعةيبوروألاةثادحلاتايبلسبنجتعمءاهيفةنماكلاةلئاهلا

ىلعدعاسيةثادحللرحلاسابتقالانأل«سابتقالااذهلرحلاءاقتنالا

ةعيرشلادصاقمعمةقباطتملاةينقتلاوةيملعلاتايطعملاداريتساوءاقتنالا

نعثيدحتلاامأ.ةعيرشلاهذهيفاهلوصأدوجولاًرظنءةيمالسإلا

ريغثيدحتلا)لالتحالاطغضتحتثيدحتلايأءربحجلاوةنميهلاقيرط

ةيبرغماةمألاىلعهتايباجيإوهتايبلسلكبةئادحلاماظنطقسيسف(رحلا

كلذلاًيفالتو.ةيمالسإلاةراضحلاباًريطخاًررضقحليساممءةيمالسإلا

امءانتقال؛رايتخالاببرغملاثيدحتةرورضىلعيناثلارايتلااذهخلأ

.ةثيدحللاةراضحلاماظننمهتيوهبساني

نمفرعنسامك۔حوضوبحرطلااذهنييروتسدلاجمانربرسفيو

نألءةيروتسدلاعيراشملاهذهدونبلوانتننلاننأريغ? لصفلااذهراكفأ

ء(ةيئارجإ)ةيميظنترصانعنعةرابعيأ«تايصوتنعةرابعيهدونبلا

رصانعلافاشتكاةلواحملريتاسدلاهذهتامدقمصحفلواحنساننكلو

ةيجهنملابابسألاوثيدحتلاودادعتسالاموهفمبةقلعتملاةيركفلاةيجهنملا

o٤?



 

يذلاروطتلاوةيدادعتسالاةركفلانومضمنألءهتضرفيتلا

ءاهبابسأوةديدجلاتاهجوتلاةعيبطوءروطتلااذهبابسأوءاهيلعًأرط

رصتقناذهلو«ريتاسدلاكلتتامدقماهتنمضتيتلاةيركفلارصانعلايه

ىلعرفوتيالديعسنبكادبعجمانربنأامبو«تامدقماليلحتلع

ءهتساردبمتهنلفةيرادإةيئقتتايصوتودونبنعةرابعوهامنإوةمدقم

ميركلادبعوريينزيلعيتحئالةعدقميفةدراولاراكفألاليلحتبيفتكنو

۔طقفدارم

ناضقانتينيتيساسأنيتِمّلَسُمنمدارمميركلادبعورينزيلعقلطني

:ةيعوضوموةيعقاوةرورضامهجناربتعبوفقوملاعمامهيف

ءيبوروألاذوفنلابميلستلاةرورضىلإاهيفناوعديلوألاَةمّلَسملا

بوجوىلعريبخلاهيبتتو١:ربينزلوقي۔طورشبفارتعالاو

.«اهلعضاولاةماركسميال(...)ماعلاحالصإلاةحئالسرد

تارارقواتادهاعملالةظفاحملاامأ»:دارمميركلادبعلوفيو

تقوااذهيفكيفنتلاةيجاوف:رمتؤملا

نمةيجولونكتلامولعلاسابتقاىلعاهيفنادكؤيةيئاثلاةملسملا

طلاليلاهيطعيالثيدحلاندمتلانأبربيتزيلعلوقيريغالابوروُأ

كلذلاو“اللارمأنموهيذلاءحورلاةوقببذاجلا(...)يرطفلا

برغلاةموكحليغبني»:دارمميركلاديعلوقيولهآنمهدارتسابيي

نمةيعرشلاماكحاللةقفاولاةيتقولاوةيعانصلامولعلاخا(...)/

ةرورضلةيببسلاةدعاقلاليلحتلعامهجمانربةمدقميفنافقيمث

رطخداعبإوءلالقتسالاعوضومىلعنازكريف«ثيدحتلابدادعتسالا

وه-رېينزريبعتبسح-لالقتسالاف؛يوروألالالتحالاوديدهتلا

.۲/٤٠٤:ثيدحلابوغملاةظقيرهاظم:يفيونادنعربينزروتسدنم()

?Y/:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظميفينونملادنعدارمميركلادبعروتسدنم()

٥

.ارابتعاةفتو»ةرقفلانمض۳/۲٤:قباسلاردصلا()

ء٢4۲٤:قباسلاردصملا()

۵۵



 

ةراضحلاوأةعيرشلاومالسإلاذوفنينعيوهوهللاةملكءالعإا

ىلإبرغملاعجريملاذإاًددهمحبصيذولااذهو«برغملاىلعةيمالسإلا

دادعتسالاةيرظنىلعموقييذلاميركلانآرقلافرذحلاأادبمبلمعلا

روطتلاادبمفشتکكينأرییثزلواحدقوءاضيأميركلانآرقلاىف

هابحتالاوهوهذهميركلانآوقلايفدادعتسالاةيرظننمثيدحتلاو

رصاتعليلحتىلعنيتمدقملاراکفأرودتاذكهو.اضيأدارمهيفراسيذلا

راکفأيلياميفضرعتسنو.ثيدحتلاولالقتسالاةيلدجلوحلالدتسالا

.دارمميركلادبعدنعدعبمث«ربینزيلعدنعةيلدجلاهذه

ربيلزةيرظننومضمثيدحتلاوةينطولا-

اهمزالتوةقالعلاليلحتىلع”روتسدلاهجعانربربينزيلعسسؤي

قطنمبميهافملاهذهشقانيفءدادعتسالاوثيدحتلاولالقتسالاأديم:نيب

هنرورضوبالقتسالاةدعاقلعاهلالخنمدكؤيل‹يسايسلالالدتسالا

.دادعتسالاوثيدحتلاةيلمعيف

ثيدحتلاولالثتسالاةيلدج

يفهانعم#نأىريف«؛يسايسلاموهفملايف“لالقتسالافرعي

:عتمتلاةةيرحبدصقيو؟عتمتلاةةيرحقلطم:)...)يسايسلاعضولا

قلطمةيرحتوبثهمزاولنميذلا؛بوغللانايكةمالسىلعةظفاحملا»

ىندأنودبةيعبتلامكحيفوهنموةيعرلاويعاولانيبجودزملاعتمتلا

لخدتوةلودلانوؤشيفلخدتنذِإيجراخلاطغضلاف.«يجراخطغض

حالصإلابحمسيال۔ہرظنيف-لخدتلااذهو«بعشلانوؤشيف

نألءاهرارقتساىلعدعاسيالطغضلابةئادحلاضرفنأل؛ثيدحتلاو

يفةيبوروألالودلاوبودنمكردأدقوءذثنيحاهضفرتسةلودلاوعمتجملا

 

ةرقفنمض۲/٤٠٤:.هسف()

مدقدقو-۸/۲٤٤:روكذملاعجوملايفينوئملادنعربيئزروتسددجوي(۷)

يايثلاويروتسدلاروطتلا:هپاتکيفهنعةزكرمتاظحالمبالغميركلادبع

.١۱۱-١١۱:بورغلاب

-40۸/۲:بوغلملاةظقيرهاظميفدجوتلالقتسالاموهفمبةقلعتملاةرقفلا(۸)

.لالقتسالاةرقفبةقلعتلاتاسابتقالانعةلاحإلايفتكنو.1
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يف-برغللالقتسانوربتعيمهلعجاممةقيقحلاهذهتاریزخلارۇم

ساسألاماظعلالودلاوبودنمهلعجكلذلو»ثيدحتلايفاطرش-هرظن

هبهانزمرااًدبيأتوء2...)ةيحالصإلامهئاحبأةدعاقهيلعىنبتيذلا

مدعبمهعيمجىلعيضقييذلاساسألاهنوكبيعامتجالامهقفارتعا

.اءانعمنومضمنعجورخلاوفرطتلا

عفادتنأىلعدكؤي-هرظنيف-ةملسللةقيقحلاهذهنماًمالطناو

دالبلاثيدحتنمنكمتيىتحبرغملالالقتسانعةيبوروألالودلا

لودلاوبودنمرصحيذلالالقتسالادحملعيررقتامبو»:لوقيف

لئاسولاذافتابمهيلعيضقيامكهيفمهدصقةهجوروكذملارمتؤلاب

.«هنايكةمالسىلعةظفاحملل

‹ةيبوروألالودلاحيلاصيفوهبرغلالالقتسانععافدلانأل

لودلافدهوه-هرظنيف-ثيدحتلاو«ثيدحتلاىلعدعاسيسهنأل

مظعأءانبحرصمدهيفماظعلالودلاعيمجبحلاصالذإ»ةيبوروألا

نألاحملانمو.(...)هبقئاللاحالصإلابابسألهاجريغسدنهم

اهعتمتماوديفالإءاهلةبغرالةلقتسمةمأتومبلودلامظعأىضرت

.!يحالصأإلاندمتلاميعنةايحب

ءلصألاوهلالقتسالا»نأىلإصليةقيقحلاهذهنماًنالطناو

التعونتامهمةيحالصإلالئاسولايفثحبلاإ١عرفلاوهثيدحتلاو

؛عرفنذِإثیدحتلافعباتاماودعرفلاو؛عرفلانعجرت

لصالابسماعقواذإف.لالقتسالاوهيذلالصأللعباتوهفيلاتلابو

فرطتاذهو«ثيدحتلابيأعرفلابسماعقو(لالقتسالابيأ)

ىلعءيشىندأبرثؤملااًضوصخةيعرفلالئاسملايفناكامهمفرطتلاو)

نذِإفرطتلاف.هلعوضوملادحلانعجورخ:يلالقتسالالصألانايك

نألثيدحتلايهوابوروأاهيلإىعستيتلافادهألاىلإةءاسإلاوه

تعقواذإو«ثيدحتلاعورشملةءاسإوهبوغمالالقتساىلإةءاسإلا

«هرشنلتءاجانيعدنواپوروأهبرشبتيذلاثيدحتلاعيرشلةءاسإلا

.اهتمفرطتكلذف

.يسامولبيدلاقطنلاببوغمالالقتسانعربینزيلععفادياذكه يتلاحالصإلاطورشلوبقةرورضىلإمهوعديةبراف١تفتليمث

a۷



 

:لوقيفتاريزخلارمتؤميفابوروأاهتررق

ناودعنمىصقألابرغملاةكلمبلالقتساظفحهمينمىلعف»

نهربينأ(...)تحنودبلالتحالانمبرضوهيذلاءتادبتسالا

ةنجلةطساوبتاحالصإلاةحئالسردلمزاللاهيبنتلاب(...)ملاعلل

يكوللاعيقوتلالبقزيزعيولومرمأبةمألايرونتمنايعأنمبختنت

قوعيالامبهليدعتنكميو؛لصألاىلعقبطنيالامماًرذح:اهيلع

.«حالصإلادئاوفبعتمتلا

‹يوروألاثيدحتلاجمانربللوبقوه؛تاريزخللاتاررقملوبقف

دقرومأنمهيفااّبنبتجمانربلااذهليدعتدعبنوكيلوبقلااذهنكل

نمثيدحتلالصأوهلالقتسالااذهنأل«برغلالالقتساىلإءيست

ةمألاتدقفاذإثيحبءةيبرغلملاةمألاةايحنومضمهنأامكفهج

ىلعيضقيامىندأبىضرياليحلانألااتايحتدقفدقفاهلالقتسا

ضايحنعدوذلافيسءاطعإبهبسشأتوميوء«تولابهتشأ

.«لالقتسالا

لودلاذوفنىلإ-هرظنيف-ءيسيالتاريزخلاجمانريةعجارمو

تاررقملوبقهيلعلديوءتباثذوفنلااذهفءبرغملاىلعةيبوروألا

عضاولاةماركسميال(...)

نمهروصتنکميام»ىلعلدتالروكذملاجمانربلاةعجارمنأامك

نعبذلا:ديحولادصقلالب(...)ةميدقلادئاوعللحونجدوجو

دحلانعهجريقحىندأسمنم(...)ينطولالالقتسالاضايح

.«هلثلعضوامكهلعوضوملا

دئاوعللحوتحجلاينعيال«تاريزخلاتاررقمةعجارمفنإ

رابتعابءةثادحلانععافدلايأءلالقتسالانععافدلاينعيلبءةميدقلا

نععافدوهتاررقلاةعجارمفيلاتلابو.ةثادحلاساسألالقتسالا

لوبقيغبنيكلذل.هرشنينأيبوروألايلاعلاماظنلاديرييذلاعورشللا

اخونجلشمتالوءةيبوروألالودلاذوفنسمتالتمادامةعجارملاهذه

:نيرمأبةبلاطملاىلإحرطلااذهنمريينزيلعصلخمث.ةميدقلادئاوعلل
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فعسمنملهف»تاريزخاتاررقمةعجأرملةرونتمةننيوكت

تاقلعتمطسيلءةحيرقلاوركفلابابرأوةمألارارحأنمةنجلباختنال

يفاهأريدبتلاهمامأارحبواربءةيمومعلاتاحالصإلا

تاررقمىلعةقداصملاريخأتبزيزعلادبعناطلسلاهتبلاطممث

ىلع? دبعلاق»:ةروكذملاةنجللافوطنماهتعجارممتتىتحتاريزخلا

:(...)زيزعلاىلوملاةلالجراظنأتفلتسي? هنطولهأوهتّمألاحناسل

طيحأاذإىتح(...)حالصإللاةحئالةروصىلعيكولملاعيقوتلاريخأت

هئابثإبجيامىلعوثأ:-ةعجارلانومضميأ-هنومضمبفيرشلاملعلا

.اءاضتقمبلمعلاو

دیدحتلابقلطنينألواحربيتزيلعنأرهظيقبساملكنماذكهو

ءةديدجاةيبوروألاةيرامعتسالاةكرحلااهيلعموقتيتلاةيفلخلامهفنم

؛صوصخاىلعبرغللاوءاًمومعماعلاىلإةئادحلالمحهرظنيفيهو

لإيوروألايلاعلاماظنلااهلمحييتلاةيراضحلاةلاسرلايهةئادحلاف

لقرعينألواحةقيقحلاهذهنماقالطئاوءريينزداقتعابسحسانلا

نيبيلجطبارتدوجونععفادامدنعبرغملليوروألالالتحالاعورشم

ةكرحلاةلاسروهيذلاثيدحتلااذهنأو«ثيدحتلاولالقتسالا

.بوغملالالقتسامارتحامتيملاذإلشفللضرعتيدقةيرامعتسالا

فرعتتناكةيرامعتسالاةكرحلانأملعينكيملريينزيلعنأريغ

ثيدحتلاوهسيل(نيتلتلا)ثيدحتلانأيملعلاليلحتلاوةساردلاب

تناك(دادعتسالا)ثيدحتلانأوءربيتزىلعهنععقاديذلا(دادعتسالا)

(نيتلتلا)ثيدحتلاامآ.اًملطمهبحمستالوءةيرامعتسالاةكرحلاهضفرت

برغملليوروألايركسعلالالتحالانأملعلاوةساردلابفرعتتناكف

يلعناکاذکھو.هماظنرصانعوهلوصأسرغيفةيساسأةرورضلئمي

دقلءاهليبوروألامهفلاعمماتضيقتىلعةئادحلاةلاسرلهمهفيفرييثز

ةيفلخلاةقيقحوهراعشلاهلمحيامنأدقتعاورينزيلععدخنا

ةءارقبلطتياهمهفناكةيفلخلانأنيحيفءةيرامعتسالاةكرحلاىدل

ةءارقبناجىلإءاحيحصاًيراضحاّمهفهمهفوخيراتللةيمالسإ

«ةيرامعتسالاةكرحلاماظنيفمكحتتيتلابابسألاوعقاوللةيجيتارتسا

بایغيلاتلابو«يکرحڅاجهنلابايغببسبهنيحيفاًرذعتمناکاموهو

۹



 

أةلودلانموءةيلاسرةسسؤمةكرشلانموءايلاسراًصخشدرفلانم

هذهةيلومشلاةديقعتئاكف.اذكهوةعماجللةبستلابكلذكوهفيلاسر

ةئبعتلارصانعمهأنمتحبصأوءعارصلاةركفهتزرفأاممهأنم

يرامعتسالايوروألالجرلللزانتلاةعمعميفزوفلاتققحيتلاةوقلاو

ةياحلجأنمةلاسرلثميرامعتسالانأبدقتعيحبصأثيح.ماعلايف

يفلثمييذلاةكرشلاماظنماقاهساسأىلعو.ءاقبلالجأنم٠ءسفنلا

يفةيلكلاوءةيلكلايفةيدرفلاجامدناللالاتقولاسفن

ماظنلااذهلاًيلكاًدعبةياهنلايفيطعييڌلاو.«ةيدوفلا

داتعلابةلودلاهنععقادتنأةلودلامزليدعبلااذهنمو.(ةكرشلاماظن)

لکشباهدوجوصخشيهرابتعاب؛هيمحتوجراخاولخادلايفحاورألاو

.عزاتتلاةركفنعتدلوتيتلاجئاتنلامهأنماذهو.لاكشألانم

:نيمسقىلع-هدنع-وهوعزانتلاماسقأبقلعتي.سماخلالصفلا

ةايحلالئاسورئاسيفرظانتلاوهوءايفخنوكيدق)عزانتلاف

يهوةرظانملارظانتلابدصقيلبءطقفةلثامملاهبدصقيالرظانتلاف)

ةيساسألاتاينبللةبسئلابءاوسءىوقألاولضفألاتاينبلاقيقحتبقوفتلا

ةينبلاوءةفلتخملاةيعامتجالاوةيراجتلاوةيعانصلاوةيعارزلاةينبلاكةيتحتلا

ةيرادإلاوةيسايسلاةينبلاكايلعلاةينبلاوأءةيفاقثلاوةيركفلاوةيملعلا

.ىوقألاوةقوفتملاةيجذومتلاىلإلوصولالجأنماهريغوةيركسعلاو

ممألابلغتيففورعموهوءایرهجةايحلاعزانتنوکیدقو#

ةدعلاوءةيركسعلانونفلاوشوپلاةوشبضعيلع0

۰
ةعدتبللا

نموهرامعتسالاولالتحالاب‹يركسعلابلغتلابيرهجاعزانتلاف

يفةكرشلاماظنروطتنعثدحتيثيح.۳١۱:و١٥٠:نواربيرفج()

ةيلومشلاةديقعلاويلومشلاقطنملاراطإيفرشععساتلانرقلانميناثلافصلا

يهةديقعوةينقت.اقومضمرالكشةيلومشلاتحبصأثيحبةيلومشلاةينبلاو

خيرات:سامليددولك:كلذكعجاريو.ةكرشلاماظنساسأ

211:ةيبوروألا

١۳٠:برعملاناسللا
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.ةجيتنلابةيرامعتسالاةرهاظللةيكرحلاةءارقلا

لالتحالاموهفميفةيموقلاوةينطولاةركفلا

ايتطواًمابتا”لالتحاللهليلحتوهفيرعتيفرينزيلعجالاهجي

ةثالثىلعليلحتلااذهسسؤيفءةملكللثيدحلايعضولاموهفلاب

ىلعاهيفدكؤيةماهةصالخاهنمزرينألواحيءةيساسأنيماضم

-ةيتاذلالئاسولابروطتلاوءةثادملامازتلاوءةيرحلاوءةينطولا

رومألايف-ابنومضمفرصتيةملك#:هثُأبلالتحالافرعياذكهو

فرصبلالقتسالاةيرحبعتمتتتناكةهجبةبيرغةوقدوجوىلإ-ةيسايسلا

مأيعرشقيرطبلاوحألافورظهتدجوأ«هتاقلعتمنعرظنلا

ةبيرغلاةوقلاهذهدوجوةعيبطنعيأءهتاقلعتمنعرظنلافرصبف

ةوقوأءةيمالسإلاةعماحلالودنمةوقتناكأءاوسقلقتسمضرأىلع

نعيأءفورظلانعثحبلانودبوءةيبوروألاةينيتاللاةعماجلالودنم

مضلاراطإيفلخدتةيعرشبابسأيهلهءهتدجوأيتلابابسألا

يوروألارامعتسالاراطإيفلخدتةيعرشريغبابسأوأ«يودحولا

ةوق)دوجويفكيهنأل.لالتحاوهفبابسألاهذهنعثحبلانودب

.لالتحالاىنعمدوجولاكلذلمحيل(ةلقتسمةرحةهج)ىلع(ةبيرغ

ءقلطملكشبًالقتسماًموهفم(ةينطولا)ةيرطقلاةيصوصخللىطعأاذكهو

نمةيتطولاةيصوصخلاموهفميأءةدايسلاقحموهفملالقتساللىطعأو

حبصأثيحبءاهنعربعامكاةهجلا»وأيفارغحجلاءزحلاوهوءنطولا

ءةبيصوصخلايفيأزييمتلايفربتعييذلاوهيسايس-ويجلاعقول

زواهتكلذبوءاهبقلعتياموةيخيراتلاوةيراضحلاوةينيدلاطباورلاتسيلو

(ةيوهلاوأ)ةيصوصخلايهتناكيتلاةيمالسإلاةعماجلاةديقعلارينز

ذخأوءنيرشعلانقلاعلطمىلإمالسإلاءيجمذئمملسلادئعةديحولا

.طبضلابةيبرغلاابوروأنماهداريتسامتامكةيعضولاةيئطولاةديقعلاب

:تايصوصخثالثنيبزيميلالتحالاموهفملهليلحتيفراصاذكهو

هدبيفتكنو-١/١41:رهاظلابلالتحالاموهفمبةقلعتماةرقفلادجوت(۹)

.اهنماهانسبتقايلاتاسابتقاللةبسنلابةلاحإلا
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.ةلقتسملاةرحلاةهجلاةيصوصخءةينطولاةيصوصخلا

ةعماجلاةيصوصخاہينعيو(ةيعمحلا)ةيعماجلاةيصوصخلا

.طبضلابةيمالسإلا

ةيبوروألاةينيتاللاةيصوصخلااهبينعيوءةيبنجألاةيصوصخلا

.اةعماحلاوسنجلاةيبتجألا»

يأ«ةبيرغةوق»ةيبنجألاوأةيعماجلاةيصوصخلانمالكربتعامث

ةرىمثوء؛يبئجألالالتحالاةرمثنيبةرارلايفقرفالو»لالتحا

ىلعضباقلاةطلسىلعيضقيلوألانألء[يعماجلا]ينطولالالتحالا

.اهلعباتلاايئدبمعفنامبروءةهجلامكحمامز

هقحليىتحنطولادئاوفبعباتلاعتمتةيرحىلعيضقييناثلاو»

لكةوقلاليسفرجينأىلإمامزلاىلعضباقلاعتمتمادامبرو«ىتولاب

.«يلاوعلا

دقت(رامعتسالا)يبنجألالالتحالانأنيبثيهدنعةقرافلاهذهنمو

ةدئافهيفنوكتدقيأ-هريبعتبسح? «ةهجللعباتللاةدئافهيفنوكت

لالتحالاامأ.ةئادحلارصاتعنمةدافتسالايهوءينطولاممتجملل

”ىلختءاضقيأ«عباتلاعتمتةيرحىلع»ءاضفهيفف(يعماجلايأ)ينطولا

وهفءةينطولاهتاريخنمعمتجلاةدافتساىلعءاضقوءعمتجملاةيرح

اذإولتقوهفرهقلاولالغتسالاودادبتسالاىلعموقيلالتحا

يذلاعمتجملافازنتساهعمرمتسيسف«يعماجلالالتحالااذهرمتساام

كلذبويبنجألالالتحالل(فعضورقفوعوجنم)ةيبلسلاصرفلائي

يبنجألالالتحالاحيطييأ.«يلاوعلالكةوقلاليسفری

يعماحلالالتحالليطعياذكهو.ممتجملابوةيوهجلاةطلسلابوةيعماجلا

اهينعيهنأحوضوبرهظييتلاةيكرتلاةبرجتلانماًنالطناءةبرخةفص

.اڏههباطخيفدیدحتلاب

عمو»:لوقيفيبنجألاويعماجلانيلالتحالانيبلصفيلدوعيمث

ةينطولاةيلالقتسالاةوقلاىلعةيضاقةبرضنيتلاحلايفطلستلاالكنأ

هابتنالابهيلعاهعومجميضقيليصافتكلذيفلقاعلاىر:ةرحلا

:امهنملكةوقاهنمتنوكتيتلاةلاحلايفثحبلل
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ةيموقلاةطبارلاىلإةعجاريبئجألالالتحالاةوقتناكنإف»

؛نيرادلاةداعسريخةوفرثكألانمرظنتةينطولاةنألافءةعماجلا

ءتولالإ|هارواميذلالوماةدهونماهلاشتناواهشاعتنالنمضأو

كسمتللءممألانيبءاقترالاملاعميفمدقتلاليبسكولسلاهديبذخألاو

.«نيتلادعاسلابرلايذأب

:ةعماحلاوسئحلاةيبنجأتناكنإو#

تفصتاوءقالخألامولعتسرديتلاممألانمنوكتنأامإف

«طلستلامدعورحبلاوربلايفهاحلاوةوقلاوءءاهدلاوةئازرلاوةمكحللاب

ةماركسممدعوهيذلاندمتلاقوقحلاظفح»نيدياحملاءافعضلاىلع

.اًفيعضناكولوملاسملالقتسملاكلملازيزعقح

لاححالصإل-اًماود? رقتفتيتلاممألانمنوكتنأامإو»

مدقنكمتمدعبدهشتةلدألهيلعيهامىلعأغلبتنأهبجومباهنكمي

-طلستلابمدقتلاةعيلطنمةفخضعبروهظوءةسايسلانيدايمباهتوق

«...ممألانماهنودنمىلع-ضراعىندألولو

يعماجلالالتحالارارضأىلعدكؤيف‹نيلالتحالانيبنزاويمث

نمللقيامني.رقهقتلاوبارخلالإيدؤيهرابتعاب«ىرخأةرم

رحلاىلعلقثي:ةعماجلاوسنجلايبنجألالالتحالايتوقررضف»

يوقلةبسنلابنارمعلايفمدقتلاوحالصإلادايدزاتوبثعمءهلمح

ةرقررضبنجيفءامهنملکصوصخبءحاضيإلاقباسلانيتمألا

ةيموقلاةطبارلادييأتبلوقي-اًماود-يذلا[يعماجلا]ينطولالالتحالا

ىلعنموةيشكارملاةمألادنع-اهنعربعلا(...)نطولاةمألةعماجلا

.هللاةملكءالعإب? اهبهذم

نأالإ»:لئاقسايقلااذهنمةجيتنلاىلإةياهنلايفصلخيمث

:يتطولالالتحالاررضلمحةفخوقفرغلادوجروعمیریلقاعلا

ممألاةظقيةوقمامأ(...)اعمينطولايللارقهقتلابابسأدايدزا

هتاريخوهدئاوفبنطولاةَمأمومععتمدععمءعماجلاوستجلاةيبنجألا

av٢?



 

اداتامالنمو:اهييحميفليقيتلاسفنلاتومو9

۔[٢۳:ةدئالاةروسآگامیسالااأ

يفلوخدلاوةصرفلاتاوفلبقكادتلا-هذهةلاحلاومزلیف»

بوجوبهتوصعفريوءريصبلایرحتيهلجأليذلارمألا«ناکربخ

.«لالتحايأحورصمدهللئاسولالک

لبقرمألاكرادتو«تالالتحالالكضفريهنذِإةصالخلاف

وأداحتايألضفارلالقتسلاينطولاجهتلادامتعابءةصرفلاتاوف

:هقمعيوهسركيوفلختلامعديكلذنألعم)يعماجنماضت

يفقلطنمكةئادحلاجهنمرايتخاوءةينطولاتاذلاىلعدامتعالابجياذل

.دادعتسالا

يعماجلامضلاریینزمحقأاذا:وهایرورضودېييذلالاؤسلاو

لبءاًّماَميبوروألالالتحالالثمًالالتحاهلعجو(ةيعماجلاةدحولاوأ)

تحتدجوینکيملبرغلانأعمجئاتنلاثيحنمهنمعظفأهلعج

اذهتحتناکنأهلقبسيو/يعمجلا)يكرتلاذوفنلا

.؟ذوغتلا

ي«برعلقرشللابةينطولاوةيموقلاةعزتلامخضتوروهظنأرهظي

مكحلاهبءاجيذلاداسفلاوفلختلابابسأبيعولانمقلطنا

ملاعلليوروألاديدهتلاةدايزبساسحإلاوهةرظنلاهذهقمعيذلاو

يملعلاوينقتلاقوفتلاوديدهتلااذهمامأكارتألازجعوءيمالسإلا

مكحلاضئرنماًنالطناسسأتتةيبرعلاةيموقلالعجامم

ةئادحلاسابتقالعدكؤتوءهفلختوهداسفوهزجعل(ىعماجلا)ىكرتلا

نماهتنكميتلايهةينطولاوةيموقلاربتعتويداملاروطتلاو

دقوءديدحجلايبوروألايرامعتسالاديدهتلادضاهدوجونععافدلا

تزکتراةيرظنلكشيفنمزلاعمةئالثلائدابملاهذهترولبت

رهظياذكهوءاًبيرقتنآلاىلإةرصاعملاعلاةيموقلاةيرظنلااهيلع

نمعجريذلاءربینزيلعجاحلاةظقيىلعترثأعئدابملاهذهنأحوضوب

اعلاايببيصأيتلافلختلاتالكشمددريوهوبرغملاىلإقرشلا

ماعلاةيساسحةدشنأةجردىلإءهداسفويكرتلامكحلاءارجنميبرعلا

ay۳



 

هلاهديدېتوايوروأقوفتهلنيبتامدعب-طاطحنالاوفلختلااذهبيرعلا

.يكرتلامكعلاداسفبطاطحناوفلختلكطبريهتلعج-

حوضوبترهظيئلاةيبرعلاةيموقلاةعزتلانإف«تقولاسفنيفو

ىرخأةعزناهرودبترجف:رشععساتلانرقلانميناثلافصنلايف

ةعماجلاقيقحتربتعتتناكيتلا(ةيعمجلا/ةيعماجلا)ةعزنلايهاهلةداضم

ديدهتلااهسأرىلعوءلكاشملارطخألعيرسلالحلاوهةيمالسإلا

يفملسلاناسنإلاروعشىلعهريثأتوهرطخدادزيناكيذلايرامعتسالا

االيعماجلارايتلاويموقلارايتلانيبفالخلاناكدقل.فورظلاكلت

ىلعيعماجلاديلاضفريناكلوألاف.تقولاسفنيفاًيسايسواًيبهذم

اًرثأتمرامعتسالاومازتالاوداسفلاوفلختلالصأءاريومالسإلاساسأ

نمىلعأأدبمهاريناكيناثلاوءيكرتلامكحللئيسلايضاملافورظب

يسايسلاويرادإلاداسفلازوابتنكميويرادإلاداسفلا

ةيرحلاولدعلاىلعةمئاقلاهئدابمومالسالابمازتلالاوحتعفدلاب

راظتنايفيوروألاديدهتلاةلقرعنكميهبوءةدحولاوةماقتسالاو

فالخلاف.ثيدحلايجولونكتلادادعتسالاةريسمحيحصتىلإلوصولا

هاريناكيموقلالوألانأالإءدحاوزكترملوحناكنذإنيرايتلانيب

ةيئدبماةيوازلانمهاريناكيعماجلايناشلاوءةيعقاولاةيوازلانم

يفروداهلناكةيبرغلاتارباخملانأرهظيوءةيسايسلاةيجيتارتسالاو

لثميعفناكيذلاءرخآلارايتلادضهعيجشتوءيموقلارايتلامعد

.يوروألارامعتسالاوابوروأىلعةيقيقحةروطخ

يموقلارايتلاراكفأباًرثأتمناكربينزيلعجاحلانأرهظياذكهو

ةيلمعلعجلالتحالاموهفمنعثدحتاملفءيعماجلارايتللداضلمل

لالتحالاعاونأنم(يمالسإلايعماجلاداحتالاوأمضلاوأنماضتلا)

ءةيئطولاوةيموقلاةديقعلانمافالطنالالتحالارسفثيحبفحارص

مكحلادسافمىلعاًدكؤموءةيمالسإلاةعماجلاةديقعكلذباّشضفار

نأالإهنعبترتتيتلاةراضلاجئاتنلاةروطخوء(يكرتلا)يعماجلا

:ينطولالالتحالاررضلمحةفخوءنيبلاقْرُملادوجوعمىريلقاعلا

يعماجلاماظتلاف.«...اّعمينطولايللارقهقتلابابسأدايدزا

ةيعماجلاتايوتسملاعيمجىلعرقهقتلابابسأدايدزاىلإيدؤي(يودحولا)
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يذلابوغلابيعماجلارايتلاىلإباطخلاهجويكلذبناكوءةيتطولاو

ةرورضىلعنوحليوءودناسياولظوءهراصثأنماًميمجءاملعلاناك

ديدجتلاوحالصإلاةيلمعيفةيئامثعلاةنطلسلاىلعدامتعالاوةناعتسالا

(يكرتلا)يعماجلاماظتلافلغتىلعدکؤيربيثزلعجامم!ةئادحلاسابتقاو

ربتعأثيحيءهعمداعتالالواحاذإبرغمللهزيجعترطخو

ضفركلذلو«يجولوتكتلامدقتلا(بابسأ)ىلإنورقتفيكارتألانأريينز

همدقتامكلمتالاهرابتعاب(ةيكرتلا)ةيمالسإلاةعماجلايفبرغملاجامدنا

.ةليدحلاتاينقتلاويجولونكتلاىوتسملاىلعبرغملل

ةثادحلارصتعىلإ-قرشلابنويموقلارظنامك-ربينزوظناذكهو

ةهجاوميفةيسايسلاوةيجيتارتسالابابسألاربتعيملوءايجولونكتلاو

ىلإهبتنيملوءةيراضحلابابسألاربتعيملهنأامكءةيرامعتسالاةكرعحلا

يعماجلانماضتلاةيلمعىلإالوءةيموقلاوةيئطولاةيماسقتالاتالكشللا

ةيموقلاةرظنلابىفتكاوءكلذريغىلإوءايجولونكتلاباستكايف

وأينطولاماظنلااًربتعمءيوروألارامعتسالااهمعديناكيتلاةيعضولا

تاينقتوايجولونكتلابستكينأهتكميهتإلبدسافريغاًماظنيموقلا

ءةيبعشلاةدعاقلاتاينهذىلإتفتلينأنودبو!!ةعرسوةلوهسبةئادحلا

ةديدجتالكشمنماهيلإفاضنيساموءاهلبكتيتلاةدقعملاتالكشلاو

بابسأبدالبلاديفيدقهنأدقتعايذلا«يوروألارامعتسالاديىلع.

7.!1!مدقتلا

يوروألايرامعتسالاديدهتلااهدلويتلارتوتلاةدحنإفاًمومعو

نيضقانتمنيرايتزوربىلإىدأيركسعلاوينقتلاهقوفتوءثيدحلا

تاذلانععافدللةنيعمةيؤردمتعاامهنملكءيعماجويموق:بوغلاب

ةيألوحالوةثادحللالوحالتوءةمالليخييراضحلادوجولاو

:وهوريطخوماهًادبملوحافلتخاامنإوءدادعتسالالئاسونمةليسو

:ةيلكلاوأةيرطقلاءيتطولاماظنلاوأيعمجلاماظنلادامتعابييلع

ءهمعدرامعتسالانأل(رغصألايرطقلا)ينطولارايتلارصتنادقو

لبقتسمكلذىلعنهربامك؛باوصلاىلعًاطخلابلغتكلذبو

.نآلاىلإثادحألا

تارايتخالاعمقباطتتالعفةيصوصخهلتناكبرغلنأريغ
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بابسأىلعتوكسلاطقفىقبيويلعاهيلعدكأيتلاةيموقلا

يعمجلاماظنلايفهيلعديكأتلامغرءيتطولاماظنلايفداسفلاوفلختلا

كلذدعباهقمعويموقلارايتلااهيلعماقيتلافيرحتلارهاظمرطخأنم

يفلحلاودادعتسالاساسأةينطولاوةئادحلافاًمومعو.اهنمعظفأريوزتب

يففرعئسو.ديدجلايبوروألارامعتسالاةهجاوملربينزيلععورشم

نماهنيئاوقوئدابمقحبفشتكينألواحهنأةيلاتلاةرقفلا

.ميركلانآرقلا

ثيدحتلابدادعتسأالايهةربعلا

نومضموهةثيدحلاتاينقتلابدادعتسالارايتخاربينزيلعربتعي

اولاباعيتساىلعةردقلاوهرابتعالانألقةحيحصلا"ةربعلا

قلاكرلنيفالإاهكلميالةردقلاههوءخيراتلالالخ

ينارونلالقعلابلقلابدارملاو#[۳۷:قةروس]€ٌديهَّش

بعوتسييذلا«قلطملاينارونلالقعلاكلذوهنذإبلقلاف.«قلطلا

كلذو.ةيتالقعوةيدجبهعملماعتلاىلإزفحيوءاحيحصاًباعيتساعقاولا

ةءارق«ٍلاحلاولبقتسملاويضاملا:ةثالثلاةنمزألالاوحأ»ةءارققيرطنع

.لمعلاىلإعفدتوقلاىلإيدهةحيحصةيعوضوم

مدقتتيتلابابسألادیدحتوه«ةءارقلاهذهنمصلختسياممهأو

نيتعماجلانيبعارصلانإ.تاراضحلاوخيراتلابروطتتوءةيرشبلاب

نأدكؤيتاميظنتوططخوتاريغتمنمهزرفأاموةينيتاللاوةيمالسإلا

اذهةهجلكًارقتفيكحضويامكءروطتلايفيوقببسعارصلا

ءفعضلاىلإةيمالسإلاةمألابتهتنايتلابابسألاةساردنإ.خيراتلا

دنعخيراتللةءارقلاةقيرطرسفتةوقلاىلإرخآلابتهتنايتلابابسألاو

وه؛هتءارقنمرخآلااهدافتساةصالخمهأنإ.كلتوأةهجلاهذه

اذهنيناوقلهصالختساو؛يراضحلاروطتلايفعارصلارودبهعانتقا

ثيدحتلاوروطتلانأ-ربينزيلعدنع-نيناوقلاهذهةلمجنمو.روطتلا

:برغملاةظقيرهاظم-ارابتعا:ناوئعتحتهذهةربعلاةركفريينزشقان()

.اهنماهانذخأيتلاتاسابتقاللةبسنلابةلاحإلاهذهبيفتكنو-۲
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نموهيذلاحورلاةوقببذاحلا(...)يرطفلايعيبطلاليلاهيطعيا

تباغيذلاو.اهيلعسانلاهللارطفةرطفثيدحتلاوروطتلافهللارمأ

لكشبخيراتلاارقيلظوءفلختلايفطقسيذلاوهءةقيقحلاهذههنع

ىلعليلدلايطعيلرهظيهلإردق-رينزبسح-ةثئادحلاف.فلختم

روطتلافءاهفارحناحضفيوءةيمالسإلاةمألاهيلعتناكيذلاريصقتلا

لودلاهينتطقسيذلالامهإلاوفارحئالاوريصقتللحضفوهيوروألا

.ةيمالسإلا

يأ)ةلاصألابدادعتسالاوحالصإلافءةقيقحلاهذهنماًنالطناو

ةيعقاولاوةيسفنلاةرورضللبيجتسيال(ةميدقلاتاينقتلاىلإعوجرلاب

ةيامحوديدهتلاعفدىلعةرداقةقوفتمةينقتةردقكالتمابيضقتيتلا)

تاينقتلاكالتمابيأ)ةئادحلابدادعتسالاوحالصإلالب.(لالقتسالا

الذإ».ةيعقاولاوةيسفنلاةرورضللبيجتسييذلاوه(ةرصاعلاةثيدحلا

ىهتنمغلبولو؛ىلوألانماًريخةرخآلك-اًمود-ىريلقاعلانأكش

ءميدقلانملضفأنْذِإثيدحلافءةيتقولابئاؤشلانمةيلانخلاتالامكلا

.لضفألااذهىلإلوصولليساسأنذإثيدحتلاو

”ملعهقفةرورضوههدنعةربعلانومضمنأىلإاذهنمصلخن

خيراتلالقعتنماًنالطناايبلمعلاو«روطتلانيئاوقهقفيأءةثادحلا

ةربعلانومضميهةيعقاولاةئادحلاف.مقاولااهصخشييتلاهجئاتنو

.ةيغنراتلا

يرشبلاخيراتلانومضمنمصلختستيتلايهةيقيقحلاةربعلاو

ةروصحمةربعلاتناكاذإامأخيراتلاتاذلاةقالعوءهلك

ةربعيهفتاراضملاوبوعشلاوممألالهاجتيقلغميلځادلمأتيف

قيمعتوقالغنالاولازعنالاىلإرارمتسابدوقتاهئألريغةيمهو

ةيلباقلاهقيقحتومازبنالابابسأةمدخوفلختلاوداسفلاوفعضلا

ىندأهعمىرياليذلامادتسملاريرغتلاف»اذكهوطوقسلل

ىلعبالقنالاةعاسمايقالإاهءارواميتلاىربكلاةماطلاوهةدئاف

.باراةبقاعروهظوبارسلافاشکنا

ربینزيلعهنعربعييذلايريذحتلامامتهالاوهبولطملاو
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ذخألاو«بقاوعلايفرصبتلاهانبم:يريذحتلامهولاف»:(مهولااب

ةلزلزتقولقاعلادجيفءهيلإجايتحالانامزيتاينأىسعامطوحألاب

ثراوكلاةوقهبعفديامةحارلاونمألاءلاوهألاونتفلابضرألا

.«ثداحلکةوذجو

ةروس]4اود:ىلاعتهلوقبلماعلاحلااذهبحاصوا

انمهلادعو:ىلاعتهلوقعابتالالإكلذامو[١١٠و١۷:ءاسنلا

عوقونماًرذح:لافنألاةروس]طابرتيرقوقنيرشتا

نإمیبدنکكورىحولامالو:ىلاعتهلوقهنيبام

:ةرقبلاةروس]اوه

دنعيطعت؛لوصأةثالثىلعموقتميركلانآرقلايفرذحلاةيرظنف

:يهلوصألاههو.ثيدحتلاوروطتلاةيمتحًادبماهلمأت

اَدبألاىلإمالسإلادضبرحلاىلعرفكلاةعماجرارصإ

ايداىفرهنماتطيحكيفاناڪررتنم.دييو

.ةيآلا:ةرقبلاةروس]تشانايفمهاَلابساكيور

:لاقفرمتسملارذحلابنآرقلارمأرارصإلااذهنمم

.ةيالا:ءاسنلاةروس]$مُراود

املکباهطورشدادعإوةوقلابدادعتسالاوهءرمشسملارذحلاو_

مراوایاسالاف

یوووفقنيمتعطتسااممهلاودعأو#ةردقودهجنمةعاطتسايف

e e?صومومسےوورموس

الهنودنينرخموفاودعوہتوِبليعلااب

:لافتألاةروس]مهمتيها

لوقعلاىقرأتعاطتسايتلاتالهؤلاافيظوتيهءةعاطتسالاو

.ةوقلادشحيفاهفيظوتةيرشبلا

ةرورضرخآلاةلثاممنألءرخآلاوهةوقلادادعإوةوقلارايعمو

ساسأىلعةوقلابابسأوةوقلابروطتيرخآلاو؛فلسامكةيعرش

:ىلاعتهلوقنومضميهتاينقتلاديدجتكةئادحلافءةئادحلانيناوق

وفودعهبكوبلليلاابربيووفنيشفااكملاثير

OVA



 

ء١1:لاشنألاةروس]4مليهامهلتالهنودنينيكيمُر

امأءدادعتسالاوهثيدحتلافءةوقلادادعإيفةعاطتسالاوهثيدحتلاف

:اًرذحالواًدادعتساربتعيالفثيدحتلاريغ

ءهبيلحتلابجاولادادعتسالامدعلبجومرذحتلامدعنأملعف»

نععافدلاتابجومنميهيتلاةيتقولاتاياقولاىقتأبيلحتلامدعو

ءودعللنكتسلافعضلاایافخرهظم:كللاوزعلاوهالاولاملاوسفنلا

يتلاءةوقلابراهظتسالاجراعميفيقرتلابابسأباذخآلازياليذلا

تناكامهمفيعضلارئاودىلعيرهقلاهذوفنطسبنماًمويهنكمتامبر

.اەتيسنج

دادعتسالاةقيقحوهءةيتقولاتاينقتلاولئاسولاباستكافنذإ

طسبنمنكمتيىتحةوقلابروطتيلازيالرخآلااذهنأامكءرذحلاو

ةئادحلانيناوقبلمعلاالضرفياعءةفيعضلاتاهحجلاىلعيرهقلاهذوغن

ديدهنأل«ثدحألاوحناهتاينقتوةئادحلابروطتلاامنإو«بسحفاهتاينقتو

.فقوتنودنمرمتسمهروطتو«فقوتنودنمرمتسمومئاقرخألا

:ىلعلوصحلاةرورضىلإوعديةجيتنلاهذهنماًنالطناو

.«ةيعافدلاتاطوحتلافراعم»

.؟ةيموجهلابراجتلاو#

.؛تاذلابحنعسوفنلاماطفو»-

.؛تاذلملاڭرتو»

هوقاناب"ريكةيتبعمَيككفنِيمڪ»:لاعتهلوقب

٩0.1۲:ةرقيلاةروس]4ٌيريَصلَأعم

ةلقلاقوفتوه«يداميملعينقتموهفمامهلهدنعةلقلاورېصلاو

یوقةلقلاحبصتكلذبوءيطيطختلاراكتبالاوطبضلاوتاينقتلاوملعلاب

لبءاهرهاظىلعاهذخأيغبتيال-هدنع-ةميركلاةيآلافءةرثكلانم

ةيآلاهذهقايسبدارلاسيلو»يقيقحلااهانعمىلإلوصوللاهليوأتيغبني
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تاميظنتلاوتونفلاوططخلايففقوفتلاىلعلیلدوهو.ةايحلاعانت

ناككلذل.ءاقبلالئالدنماّضيأوهوءةيبرحلاةيجولونكتلاو.ةيركسعلا

وهوةوقلاةيمدتوءةوقلانعثحيلايفاًيساسأاًرقاحهيمسقبعزانتلا

روطتلاوةيعانصلاةروثلايفتصخشتةشهدمجئاتنبىهتنايذلاثحبلا

لصفلانومضمجئاتنلاهذهلكشتوىلعةرطيسلاويملعلا

.ةيوظتلاهذهءانبيفسداسلا

عزاتتلاىلعتبترتيتلاةلئاهلاجئاتتلايقلعت.سداسلالصفلا

:(عارصلا)

رشاعلانرقلاعلطمذنماًضوصخوءعساتلانرقلاعلطمعم

ةلحرمينيتاللايوروألاسنانشد:(يداليلارشعسداسلا)يرجهلا

ىربكلاتافوشكلاةيلمعيفقلطناامدنعءرخآلاعمعارصلايفةديدج

عيوشملاوههنيتلتوملاعلاةورثىلعةرطيسلاادبمناكوءملاعلالالتحاو

ناكعورشلافء(ةهجاوملا/عارصلا)عزانتلاراعشحبصأيذلاديدجلا

ةوقلاوءةوقلالصأةورثلارابتعابءملاعلاةورثراكتحاىلإنذِإفدي

نيتلتلاو«نيتلتلاساسأرامعتسالاو(رامعتسالاساسأ)ةتميهلاساسأ

يفاًسجاهروكذماعيرشملاحبصأةيئاوتملاهذهنم”.ءاقبلاليلد

ءةوقلاىلإةجاحلاتائفاشتكالابهنيشدتقلخوءةيبرغلاابوروأداؤف

-اهتم? دحاولكجاتحا»كلذتءةيبرغلالودلادنعةوقلانعثحبلاو

نمیوقأنوکینأ

ثيدحلا/روطتلاوةوقلالصأفاشتكا

رمدقوءةوقلانعثحبلاقلطناةرورضلاهذهنماالطثاو

:ةددعتملحارمپ

يهةورثلانأوءةورثلايهةوقلانألوألاةلحرملايفاودقتعا

«سيفنلاندعملانعثحبلالوحمهنيبسفانتلاججأاممء«سيفتلاندعملا

 

۔۱۴۴:نواربيرقج()

١۳٠:برعلاناسللا()



 

هيبتت:دصقلالبء(...)ظفللارهاظهيطعيالضرعتلالجألةفيرشلا

:ىلإةيلاعلاممهلا

.«داهتجالاودحلاقرطنسحأةجيتن»

.ادادبتسالاولسكلايعاودڈبنو»

.اربصلاةدئافىلإنيدلايفةيمحلالهأرظنتافلتساو#

لکنمهبيقوتلانکمیامم؛ءيشلکيفةينسحألابذخألاو»_

.مهاد

رمألارهاظيفوهنمىلعهتلاحهذهتناكنمبلغتنکمیف»

۔«اًماجوةزعمظعأواًددعهنمرثكأ

نابايلاةيضقبةلقلاموهشملوحهلاقامىلعلشلابرضيمث

ةصالخلاىلإكلذنميهتنيلسورللاهقحسوأ«نيصلاىلعاهروهظو

:الئاق«رذحلا»نيناوقلهضرعنمةيلاتلا

ظقيتلادوجوهانبميريذحتلامهولانأءمدقتاممذخؤييذلاف»

ىلعلاصحتسالايفينافتلانساحمىلإقوشلاو؛ريصقتلابفارتعالاو

لیلدریغبنتفلاءاديبيفحوطتلاالناكاونامزلابسحبتالامكلا

مامتهالاىنعموهاذهو.'مابقعدمحتالامثودحنمةياقوالو

هجئاتنفيريرغتلامهولاامأو»يريرغتمهووهفهريغامأ«يريذحتلا

۔دئاوفموقدنعموقبئاصمو? ودعلاحلاصيفاهلكنكلوءةريثك

نعخيراتلانمهملعيامبوأءبئاغلاروصتنعرضاحابلقاعلايفتكيو

..سلدنألاةريزجةلاح

طوقسو«مٹاقيرامعتسالادیدهتلاف:ةحضاونذِإريوغتلاةجيتنف

اذكهو.رضاحلاهيلعلديبئاغلاريصملاونممولعمسلدئألا

هيلإتراصامنأاًدكؤم.رخآلاحلاصلةمدخيهفءريرغتلاجئاتنيه

.بجاولابموقينأديريرحلکلةربعوهرصموسنوتورئازجلا

عضووزومركفيفمهاسدقربيثزيلعنوكياذكهو

(هروتسديف)يلمعلايجهنلاراطإلاعضوامكءاهلحيركفلاراطإلا

a۸



 

ءاشنمف(...)دعبنمولبقنمرمألاهللو"اهزواجتواهيلعءاضقلل

.«ليکولامعنوهللاانبسحو(...)رفکیلفءاشنمونمؤيلف

دارمدنعةرصاعملاةلدأ_

ىلعتحلأيتلاتايصخمشلامهأنمدارمميركلادبعخيشلاربتعي

مولعلاسابتقاقيرطنعةرصاعملاىلإلوخدلاوءدالبلاثيدحتببوغما

بوغماجامدإلةيتقولافراعلابعمتجملاريونتوءابوروأنمايجولونكتلاو

ةماهاًراكفإهيفضرع'اّبوتكماًعورشممدقدقو.ةرصاعملاماظنيف

يفلوخدلاوثيدحتللةيجذومنةروصديدحتاهيفلواحةديجو

ةيعرشةرورس۔هيأربسح-ةرصاعملايفلوځخدلانالءةرصاعملا

اذهاہتققحيتلاةعرسلاوءةينابايلاةبرجتلاربتعاامك.ةيلقعو

يغبنيةحيحصةبرجت? دوقعةثالثزواجتتملثيح-ةرصاعملايفلوخدلا

:دارملوقي.اهنمديفتسينأبرغملل

بوقأبنابايلاهتغلبامغلبتنأبرغملاةموكحلنكميكلذىلعو»

مولعلاذخأو-ةماعلاعفنو-داهتجالاب:نابايلارثأتفتقااذإ«تقو

يفصخألاىلع-ابوروأنمةيعرشلاماكحأللةقفاوملاةيتقولاوةيعانصلا

رومألاعارتخاىلع:يفةيعرلاراكفأريوئتيفمهراثآءافتقا

نمايشزربينمةأفاكمو? ةعفاتلا

طمتلاىلإلوصولايفةبولطملاةعرسلاققيذلاينابايلاجهنملاف

يملعويفرعمو«يسايسجمىلعموقيةييوروألاةئادحلل(ةلئامملا=)

يفاًرييغتثدحتةلماشةروثىلعيأءيفاقثويجولونكتو

لالتحالاتحتطوقسلارطخيفالتلةحلمهذهةعرسلاو:عمتجلا

.يوروألا

نعةلاحإلاهذهبيفتكنو.٤٤٤-٢/٤٤٤:برغملاةظقبرهاظم:ينهعجار()

:روكذملاهباتكيفدارمعورشمبالغشقاامك.هنماهانذخأيتلاتاسابتقالا

١١0۱-١١٠:يروتسدلاروطتلا
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ثيدحتللةيعرشلا_

ملعييذلانألادارمدنعةيعرشةرورضهذهثيدحتلاةيلمعنإ

ةلادعلارشنىلعثحلانمهيلعتوتحااموءةيمالسإلاةعيرشلارارسأ

ددرتيال]:نيدلاوتقوللةمزاللافراعملاملعتوءرومألايفةروشلاو

.«بناجألانعنوملسملاهبينغتسيءيشلك[لعفىلإةوعدلایئ

لكىلعلاصحتسالابولطلاف»اذلةدكؤمةيعرشةرورضنْذِإثيدحتلاف

ءارمألانكيملامتقولااذهيفمهلباهرإالو؛ودعلابهويام

مهزعلماوقالد«ةيئاذلامهاصملعةماعلاحلاصمنومدقيءاسۋرلاو

حتفيفةموكحلانأشيلعيءيشلكبمهيعسنوكيو«مهدارقأزعبالإ

يفنوزربيو.ةيعارزلاوةيعانصلاوةيتقولاوةينيدلامولعلاميلعتلسرادلا

ىتح؛ةيعانصلاوةيبرحلاداوملايفعارتخالايفداهتجالابح

ضارتفاىلعنيدلاءاملععمجأدقف.مهئاريجتاعرتخمتمهتاعرتخمقوفت

ىلعابالإسالاحالصميقتسيالاممةمهمافّرجلانيملسللاميلعت

.«لكلامثألكلااهكرتاذإفءةيافكلاضرققيرط

؛ثيدحتلاىلعديكأتلايفةحضاوةيعرشلاةجحلانوكتاذكهو

هيلعمثأينيعضرفوهفضعبلاهپمقيماذإفءةيافكضرفهربتعتلب

.عيمجلا

ةعومجمىلإحملي«صنلااذهيفةثادحلارصانعىلإريشيامدنعو

ةيضقلثمءىربكلاةمزألاقلخيفامبايغمهاسيناكيتلااياضقلانم

ءاملعلاعیمجاهربتعايتلاىربكلااياضقلانميهو؛لدعلاوىروشلا

ةمزألايفاًيساسأاًببسناكاهبايغنأللوصأنمالصأ

رصنعدادبتسالاناكدقل.برغلاهفرعيذلامازهنالاوطاطحنالاو

بيرختلاوفعضلااذهزوابتنكسميالوءدالبللبيروفعض

يتلاةقيقحلايهو«ىروشلاولدعلابالإدادعتسالاوةوقلاىلإلوصولاو

.عاجإلااهيلعماق

يفمكحللةيسايسلاةدعاقلايفةيساسأئدابمىروشلاولدعلاو

اہدیریناك؛ةئادحلارصانعنمرصنعكدارماهجردأالوءمالسإلا

سلجموهوءهبمتتنأبجيلكشكينالربلايبايتلاةسرامملالكش

OAY



 

يذلاوءاذهيروتسدلاهعورشميفهنعثيدحلالصفيذلاىروشلا

يبعشسلجمو(خويشلاسلجم=)ىلعأسلجم:نيسلجمنمهدنعبكرتي

النیحيفءةثيدحةروصءدئنعةيليثمتلاةروصلاهذهف.(نالربلا=)

ةيملعلاتافصلانمةعومجمهيفطرتشانامريللحشرتلاوضعلاىلعملكت

قباطتيلليصأتءابتوحديناكدارمنألديلكشبءةيعرشلاو

ةينبلاماظنيفةيبلسلارىصائعلابلجتبوءةهجنمةرصاعملاماظنعم

امسابتقاةرورضىلعرخآلنيحنمحليهلعجاممءةقلطملاةيثيدحتلا

ماكحألاعمقفاوتيامنأل.«ابوروأنمةيعرشلاماكحأللقفاوماوه

عمقفاوتيالامامأ.يوقويباجيإهلكفءتايبلسهيفسيلةيعرشلا

فعضتايبلسلاو«تايبلسهلكنكيملنإهلجفءةيعرشلاماكحألا

.عجارتو

ةقفاوملاةيتقولاوةيعانصلامولعلاذخأوءةيعرلاراكفأريونتامأ

نميه؛ةعفانلارومألاعارتخاىلععمتجللاثحوءةيعرشلاماكحألل

يتلارصانعلاوءةوقلاماظناهيلعسسأتيرصانعاهنألءةعيرشلالوصأ

ةئادحلارصانعتناكمثنموءةيعرشدصاقمةوقلاماظناهيلعسسأتي

ةثادحلاوءدصقلايهنذإةوقلافءةوقلاققحتاهنألةيعرشرصانعهذه

يهةيركسعلاايجولونكتلا.اهتفصيفةئادحلاف«بولطملايهةوقلا

قفاوتيالامامأ.ةيعرشلاماكحألاعمقفاوتياماذهوةدوصقلا

الةيعرشلاماكحألاعمقفاوتيالامنألءهضفريفةيعرشلاماكحألاعم

ةجحلاوأليلدللةبسنلاباذه«فعضوهلبءةوقهيفنوكينأنكمي

.هدنعثيدحتلاةرورضىلعةيعرشلا

ثيدحتللةيلقعلاةحجحلا

موقتف«ثيدحتلابوجوىلعةيلقعلاةيسايسلاةجحللةبسنلابامأ

ءةيناودعةيلودفورظطسوهتنايصنكمياليذلالالقتسالاةركفىلع

نيومتلايفهسفنىلعدمتعيبوغماناكاذإالإءوزغلاصرفصبرتت

اطورشوءةروطتموةيوقايجولونكتةدعاقكلميو؛ةيرورضلاةحلسألاب

:كلذريغوسيلملاولكأملايفيتاذلاءافتكالاهلققحتةيداصتقا

ىلعةظفاحموماعلايفةباهموةفيرشنوكتالةموكحلاذإ»

o۸۳



 

اهتيعرسابلواهيرحتاودأواهحالسبلحجةجاتحمتماداماهلالقتسا

.«جراخلانممهمزليامو

غالبإيفدهتجيمامءكولملانماهناريجعامطألئاوغنمأتالو»

:ىلاعتهللالاقءاجئاريجةاواسملقألاىلعاهتادادعتساواهتيركسعةوق

فأودعهدبتوبهلبكلاطايربيووفنيمشاامبلاوديو

?e]:رلافنألاةروس]هلعهامهولمزودنبنك

تردملامهاتلاتخوفتكرولولات

ةقياطتالومكبارونماوناودجسانكمبتلااوديوكمك

تبذلدومحلومهرجاوديوكماوناوايرلبورت

4..:ءاسنلاةروس]

ةعانصلايفيتاذلاءافتكالاقيقحتوءةيركسعلاةوقلايفنذإةلئاملاف

الناطرشلاناذهو.لالقتسالاةئايصلنايساسأناطرش:ةيناماوةيبرحلا

ةيعرشلاماكحأللةقفاوملاةيتقولاوةيعانصلامولعلاذخأب»الإامهقيقحتنكمي

نمفقوملامسحدقدارمميركلادبعخيشلانوكياذكهو.اابوروأنم

نكميالهنودبنأليعرشلاليلدلاببجاوثيدحتلاف:ثيدحتلا

ةراضعحلاومالسإلالظينأيلاتلابنكميالهنودبو«برغلالالقتساةئايص

-يوروألالالتحالاووزغلانمنمأميفةيمالسإلا

:ةصالحخ

دارمميركلادبعهمدقيذلاماهلاعورشللاماسقأشقانننأنودبو

ةثالثلاعورشملاماسقأفءهثيدحتوبرغلاعاضوأحالصإلجمانربكءاذه

قلعتملالوألامسقلااهنماًضوصخوءةيعوضوموةيملعوةيجذومناهلك

هذهشقانننأنودبفءهلامعألوصأوةمألاسلجمليكشتةيفيكبا

لبقتةيجراخاوةيلخادلاةيعوضوملافورظلاتناكله:لءاستنماسقألا

لقتللعفةدعتسمابوروأتناكلهو؟اهثيدحتوةيبرغللعاضوألاحالصإب

نيلاؤسلانعبيجننأنودبو؟بوغلاىلإاهريدصتوايجولودكتلا

رايعميهمئازعلانأباهيفلوقنةدحاوةلجيفلوقلاوصتخن«ليصفتب

ريدصتلةدعتسمنكتملابوروأفءنيلاؤسلانعحيحصلاباوجلا

نابايلاتلصحكلذمغرنكلوءهريغىلإالوبوغماىلإايجولونكتلا

oA



 

امأ.مئازعلاكلمتتناكاألءابوروأنمةثيدحلاايجولونكتلاىلع

ملعلامئازعف:لسالسلانمعاونأبةلبكممئازعلاهيفتناكدقفبرغلا

ءالولاوصالخإلامئازعوءنمألامئازعو-لدعلامئازعو-ءاملعلاو

ةلكشميهةلكشملانكتملف؛ديدشراصحتحتتناكاهلكحيحصلا

ةلكشملاتناكلب.ثيدحتلاةرورضىلعيلقعلاويعرشلاليلدلاةماقإ

.راصحلانممئازعلاكلتريرحتلةيلمعلالئاسولاديدحتيفيه

ملكتيذلاثيدحتلانومضمنإفىرخأةهجنموءةهجنماذه

يلاغلاخيشلاهنعثدحتيذلاماظنلانومضمسفنوهدارمخيشلاهنع

هنعربعدارمخيشلانأالإنومضموهو.لبقنميئاجللا

ةلثامملئمةيسايسةروصسيسأتثيدحتلابديريناكهنأل«ثيدحتلاب

ناكوءنيماضملايففالتخاعمةيبوروألاةيلكشلاةروصلللكشلايف

يفيجولونكتلاماظتللةلثاممةروصسيسأتايجولونكتلاسابتقابديري

دیریناکفنيماضميهاهتعربعيتلانيماضملانأريغءابوروأ

قفوةلاصألاةسراميأءابوروأيفةيثيدحتلاةروصلاىلعدالبلاليصأت

ىلإةيلصألاراكفألاوتاسراملاعاضخإيأءةرصاعملاوةثادحلانيناوق

ةيملعلاوةيفاقثلاوةيسايسلاتايوتسملاعيمجىلعةيملعلابلاوقلاونيناوقلا

ءةثادحلامسااهيلعقلطأيتلايهةيملعلاريياعلاف.ةيجولونكتلاو

نيماضملالوانتاهبمتي(دعاوقوأءةقيرطوأ)جهنميهةئادحلاف

كلذلوءنومضملايهةلاصألاو«لكسشنذإةئادحلافةيلوصألا

.اًنومضمةئادحلاليصأتوءالكشةلاصألاثيدحتىلعموقيهعورشمف

ةماعةيجاتنتساةمتاخ

ةحورطألاهذهنماهبجرخنيتلاةصالخلايهامفءاماتخو

يتلاءارآلاوتامولعمللاتصحفدعب(...دادعتسالاةيرظن)بةقلعتلا

.؟ةقباسلالوصفلاوباوبألايفعوضولااذهلوحءاملعلااهفلخ

ءلوصفلالالخاهضعبانررحيتلاةيئزجلاجئاتتلانعرظنلاضغب

ةيجهنمنيناوقيأ)ةيملعةربعكهبجرخنيذلاماعلاجاتنتسالاناق

تاصالخثالثيفهصيخلتنكميءةساردلاهذهنم(تايرظنو

:ةيساسأ

:ثحبلالخادليلحتلاهيلعلديامبسح-اهيفانلنيتيلوألا
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ننسلايفيتاذلاليكشتلاوةيلاعلانيبةقالعلا(نوناقوأ)طرشنإ

ينوكنوناقوه:رصاعماينيتاللاوزغلاورييغتلااهنمقلطنايتلاةيجهتلا

نوناشلااذهو.يعامتجاويخيراتنوناقوهفيلاتلابو«فلختيالتباث

.هنماودیفتسيمنوملسملاهنعىلغتنكلوألونآرقلاهبلزنطرشلا

:يلياميفةجيتنلاهذهليصفتنكميو

يضامانرقلاذنمبرغمللرصاعلا(ينيتاللا)يوروألاوزغلانإ

ىلعحوضوبلدتتناكيئلاهتعييطمكحبدادعتسالاطغضرجف

يداملاحبرلاقيقحتىلعةمئاقلاةيلامسأرلافادهألاباًعوفدمنکيملثيح

فادهألاباًعوفدمناكامثإو? اهيفاًرصنعتناكاهنأمغر-اهدحو

اهرايتعابءةينيتاللاةيلاعلاقيقحتةةرورضلعاًساسأةمئاقلاةيراضحلا

ةيلامسأرةكرحكرامعتسالاةلاسرتناكيذلاديدحجلايراضحلاراطإلا

‹ةيلاعفلاوروطتلايفةياغةيجذومنجهانموتاينقتولئاسوبملاعللهلمحت

اذهناككلذلوءيملعلاويركفلاويسايسلاويداصتقالااهيفلخادتي

لاعلليلومشلاوماعلاوزغلانمءزجراطإيفمتیبرغمللوزغلا

روهظذنملحارمىلعلصاوتملاوزغلاراطإيفمشيناكامكءيمالسإلا

يفروطتوهامكءوزغلاماظنيفروطتنذِإوهفءةيمالسإلاةيلاعلا

يركفليدبكةينيتاللاةيلاعلاباهتهجاوموةيمالسإلاةيلاعلانمفقوملا

.لتاق

بفقومنمةيمالسإإلاةيلاعلادضاذهينيتاللافقولروطتدقل

موجهلافقومىلإ“لوألاةيمالسإلاتاحوتفلارصعلالخصضفرلا

اهفيقوتوةيمالسإلاةيلاعلاةكرحلةيبيلصلاةوقلاةهجاومىلإضفرلااذهىدأدقل*

لتراملراشويقفاغلانُمحرلادبعنيب(يئاوبةكرعم)ءادهشلاطالبةكرعميف

ةيمالسإلاةيلاعلاةركفنأامہنكلوم۷۳۲/ه۷٠٠ةئساسنرفبرغبوتج

ةعماجلامايعماييدقابتديقعنماةزجلثميوةيمالسإلاةمألاهلمحتبعلم

يتلا)ةينيتاللاةعماحجلاتربتعادشفءاضيأمالسإلايفةديقعيهيتلاةيمالسإلا

يفةرورضةيمالسإلاةعماجلابكرمكيكفتنأ(ينيتاللايلاعلاماظنلااهلثمي

ةيلاعلاپهلماهيلعدنتسیيتلاةوقلاميطحتلرصاعملاينيتاللاوزغلاجهنم

نممويلاةنلعملابرحلارسفياموهوءىرخأةرمةدوعلانمهعموةيمالسإلا

ةكرحلااهلثمتيتلاةيمالسأإلاةيلوصألادضينيتاللايلاعلاماظنلافرط

.ةيمالسإلا
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ىلإفءةيبيلصلابوورحلالالخةيمالسإلايضارألاىلعحالسلابيديلقتلا

ةيلاعلا)ةهجاومبرصاعملاوثيدعلاخيراتلايفيراضحلاوزغلافقوم

ماظنكةيلاربللا»نومضماهلمحييتلا(ةينيتاللاةيلاعلاب)(ةيمالسإلا

ەجهانموەتاسسۇموەتزهجأوهناينقتب-عيطتسي؛يلاعينيتاليراضح

اهيفمتيءةسوردملحارمربعاهئاهنإوةيمالسإلاةيلاعلاةيحنت-هتوقو

قلطنمنمءينيتاللايراضحلابكوملابيمالسإلايراضحلابكرملارييغت

-ويجلاةدحولاو-ناسنإلاو-ضرألا)ةيمالسإلاةعماجلابكرمكيكفت

.(...ةيداصتقالاوةيركفلاوةيسايس

وزغلاخجهنموفقوملايفروطتلااذهنماهصلختسنةربعمهآنإ

ركفلايف)ةيبوروألاةبرجتلانأيهءرصاعملاوثيدحلاينيتالللا

نم-يمالسإلاملاعلاعماهتهجاوميفايجهنمتقلطنا(ةسرامملاو

ساسأىلعديدجنمةينيتاللاتاذلاليكشتةداعإويلخادلالاضنلا

يفاهفيظوتوءةايحلاونوكلايفروطتلاننسهقفوةوقلاوملعلاولقعلا

كرحتل(ايجوليديأااًيركفاًماظنكلذبتسسأوءاهلكءايشألاعملماعتلا

ينطولاو«يئدبلابيحلصلملاوماعلابصاخلاهيفجمدنیءاهدنعناسنإلا

ةيلاعلاىلعموقتةينيتاللاةراضحللةديدجةغيصتبكروءيلاعلاب

تاراضحلاةدابإةيمتحبايلدجيضقييذلايتاذلادوجوللنومضمك

يعوريثأتتحتوزغلليوروألاعفدناةيمتحلاهذهنماًمالطناوءىرخألا

صاصتماىلعةرداقنوكتلتعضوةروطتمجهائمبو؛ديدجيجولويديُ

رخآلاةهجاومنوكتاذكهو.دحاونآيفايراضحهنيتلتورخآلاةورث

ةيبوروألاةبرجتلايفترمدقخيراتلانمهجارخإواًيراضحهطاقسال

نوكتكلذبوءاهليكشتةداعإوتاذلاةعجارمنمةرصاعملاوةثيدحلا

تسراميتلايهءخيراتلالحارمربعمالسإلاةهجاوماهتبرجتيفابوروآ

.يقيقحلاهموهفميدادعتسالا

تاذلاليكشتةداعإلالخ-ةيبوروألاةبرجتلاتعاطتسادقل

يفيعيبطرصتعوةايحلايفنوناقكعفادتلاةنسبعوتستنأ-لقعلاو

ركفيفءاقبلابهذمهدكؤيامك-ةييراتلاةكرحلاوةيرشبلاتاقالعلا

يفةوقلانوناقبعوتستنأكلذلاًمِبتتعاطتساو-ةبرجتلاهذه

ةقالعكردتوءاهفيظوتجهانموةوقلاهذهلوصأروطتوءعفادتلا

وزغلانيئاوقيلاتلابكردتوءةوقلاهذهلوصأبةيراضحلاتابكرملا
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نأ:هيفىرناًيْيراتاًنوناقجتنتسناذكهوءملاعلاةرادإملعويراضحلا

يرحلافقوملالخادنمتعاطتساةرصاعملاوةثيدحلاةيبوروألاةبرجتلا

نأىلإصلفتوننسلاوقئاقحلانمةعومجمبعوتستوروطتتنأديدحتلاب

؛يبرحلافقوملالالخنماّمئادنوكينأبجيءايشألاعملماعتلانوثاق

تلظاملك(ةسراملاوركفلانيبلعافتك)ةبرجتلانأجتنتسنانلعجيامم

-اهتيسنجتناكامهم-دادعتسالاولاضنلاوعارصلاوةكرعملالخاد

مهفننأعيطتسنكلذبوةكرحلاىلعترطيسوتروطتو

اهبءاجيتلايتاذلاليكشتلاوةيلاعلانيبةقالعلاطورشبييغتةروطخ

:(نيناوقوأ)طورشاهسأرىلعومالسإلا

يفةيقيبطتلامولعلاجامدإءدادعتسالا«ىروشلاء«لدعلا«ةدحولا

ليکشتيفةيساسأنيناوقلئتيتلاطورشلانماهريغو....ةايحلا

.ةيلاعلاتاذلا

-اضيأثحبلالخادليلحتلاهيلعلديامك? اهيفجتنتسن:ةيئاثلا

لكشبقيبطتلايفءدادعتسالاموهفملةيقيقحلاةلالدلابايغنأ

ككفتىلإلصألايفمجري:هراصتئاورخآلاقوفترهظىتحيحطس

ةهجنميملعوأيسايسوهاموءةهجنميلاسروهامنيبةقالعلا

:ةيلاتلاةرقفلايفةجيتتلاهذهلصفنو.ةيناث

:لجوزعلاقنيح? ميركلاتآرقلاهسسأًأدبمدادعتسالانإ

فاودعهوپتوڑطايریروفنیمسااىمهلادر

فوقنیاوقفتامومهمتيهااانمناومُر

7ءاشب[::لاغنألاةروس]€رتللراومکبلإفوهالبس

يهتنيسيذلاريطخلاروطتلاوةيمالسإلاةيلاعلانمرخآلافقوم

40الو:لاقنيحاّضيأنآرقلاهنعربخأامكفقوملاكلذ

غاصمثنمو]۷::ةرقبلاةروس]ارهنإنودربوح

لكىلعحوتفموعساوموهفملكشىلعدادعتسالاةلالدميركلانآرقلا

ةوقلل.موهفملكباعيتساىلعرداقوءروطتلكورصعلكوءيش

موهفمرصحيمالسإلاركفلانأريغ.اهلاكشأواهرصانععيمجب

دودحيهيتلاوء«برحلليددعلاويدعلادشحلادودحيفدادعتسالا

نع(ةبرجتلاو)يطيطختلايعولالظمتنمراجةقيض
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ةيركفلا? ةيعامتجالا.ةيداصتقالا-ةينقتلا-ةيملعلا)ةينبلاماظنبدادعتسالا

لعافتول«؛نكمللانمناكو«هتدعاقلكشتيتلاةيساسألا(ةيسايسلا

ءةعوننلاةيوينبلاهداعبأبدادعتسالاموهفمعمةيمالسإلاةبرجتلابركفلا

لوصأجاتنإيفاهبلمعتيتلاةيلدحجلاوةوقلالوصأفاشتكاىلإىهتنال

نعالوصفمواًّقيضدادعتسالاموهفملظكلذبوءهتاينقتودادعتسالا

روطتيهموهفمذخأثيحيضاملانرقلافصتنمىتحةيساسألاهتاينب

يرامعتسالاوزغلاطغضريثأتتحتمستيو«برغللاءاملعدنعاًيجيردت

ذخأيلهلولدمعستامثءيفلسلاحرطلانمكلذودبيامكءيوروألا

ةيلقعلاوةيداصتقالاوةيسايسلاعاضوألاليكشتةداعإوحيحصتلاموهفم

ةيرظنلااًضوصخوءةيقيفوتلاةيرظنلانمحضاووهامكةيركفلاوةيملعلاو

ماعلاهيفطبترااًعساواًموهشمدادعتسالاذخأكلذبوفادعتساللةيثيدحتلا

(ًالوأركفلايف)ققحتيملفءيلاعلابينطولاو«يئدبلابيعفنلاوصاخاب

نماوجرخيمدادعتساللةيركفةيعجرمكءاملعلانألءلماكلاهموهفم

-تلظثيحبءلضانملارايتلاىوتسمىلإيدرفلايجاجتحالاىوشسللا

يهرنودلخنباةلالدبسحةيدوفلافقاوملااًومعمهيلعبلغت-كاذنآ

هاجتيريربتلاباطخلادامتعاوءلزانتللةيلباقلابنوزيمتيمهتلعجيتلا

ءاملعلالثمييذلايراضحلااهماظنتككفوةمألاتكهنأىتلاءاطخألا

نأيهوابيرقتلوألاةجيتتلاسفتىلإيهتننانلعبجيامهيفاًيساسأاًرصنع

يجوليديألافقوملابققحتينأهنكمياليلاتلابوءروطتدادعتسالا

ركفلااهيفجمدنيةبرجتويلاضنيوقركفنمهلدباللبينوكسلا

يملعلاركفلانأ:هيفىرنرخآاًيْراتاًنوئاقاذهنمجتنتسنوءةسرامملاب

حبصيوء؛عمقلالعرصتنيوفوخلانمررحتينأدعبالإرثؤياللعافلا

يفيلاسرلافقوملالخادنملمعيوء(ريهامجلاهلمحت)ىلعأةيبعشةطلس

ىتحءألوأتاذلالخادلاضتلاقلطتمنموءيلاعلايراضحلاعارصلا

رابتعابءةيمالسإلاةعيرشلايفةبولطلاةيجذومنلادصاقملاقفولكشتت

يعيبطلارمملاايجهنميهوءةوقلايهدصاقماقفوةلكشملاةيجذومنلاهذه

.ةيمالسإللاةيلاعلاوحنالآ

اذهعلطمدنعبوغلايفنييدادعتسالاءاملعلاةكرحتداكدقو

راعشتسانأرهظيوءةجيتنلاهذهىلإيكرحلااهروطتيفيهتنتنأنرقلا

تلمعيتلابابسألاةلمجنمناكدهلايفلعمزعلاواهرطخ
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ةسايسلايفتارايتخالا_نمةعومجمقيرطنعهراكتحاةلواحمو

.”ةيداصتقالا

ةورثلانكلوءةورثلايهةوقلانأةيناثلاةلحرملايفاودقتعامث

.لوألاةيرظنلاهيلإتبهذامسكع«ءيعيبطلاجاتئإلايفةدايزلايه

لصأريجفتىلإةثلاثلاةلحرملايفاودتها«ثحبلاروطتعمو-

اہیوقتيتلاةوقلاوهمللنأاًيلجمهلنيعتف»هفاشتكاوةوقلا

9قیرفىلعقیرفطاطحلاببسوهلهجلانأوءةمأىلع

يفاهلوخدوةوقلللصأكةيداملاةيبيرجتلامولعلافاشتكاناكدقل

تززعوماظنتريغةشهدمةروث:اهجاتنإوايجولونكتلاريوطت

ءةينيتاللاةيلاعلاوأماعلانيتلتةركفتمعدوءرامعتسالاوءاقبلاةيلقع

نأباًعنتقمحبصأيذلا«يرامعتسالاينيتاللايوروألالجرلاةلاسرك

.ءاقبلاليلدوأءاقبلاةقيقحيهةينيتاللاةيلاعلا

:ةيلاعلاةيميسقتللديدجرايعمرهظءملعلايفةوقلافاشتكاعمو,

ءةرحلاءةيحلاءةيوقلاممألايهاجملعلاكلغيتلاممألاف

ايجولوتكتلاوملعلاكالتمانعةزجاعيهيتلاممألاوءةمكاجلايسا

ملف.ةريقفوةموكحمءةدماجةفيعضمم«(هلیلدوملعلا=)

؛موکحمومکاحيوقكائهنكلو‹فلغتومدقتكانهنكي

غملعلاحبصألب طباوضنماطباضلهجلاوءةيرشبلاطباوضنماطباض

ذنمةيزاوجربلاماظنتسسأيتلاةيراجتلاةسردملاةيرظننومضمىلإكلذبريشي(۳۳)

تعفدواذهةيادبيفقبسامك١۹۱٠ةئس(نايتيركنوم)بانكروهظ

لٹمیهرابتعابندعملاراکتحاوبوعشلارامعتساوتافوشكلاهايشايف

.ةوقلاةورثلا

لوصأ:رشيفتربره:كلذكو.يداصتقالاركفلاخيرات:ريقشبيبل::عجاري

.ثيدحلايوروألاخيراتلا

Emil. James: Histoire des théories économiques- Paris.?-

- Gounard: Histoire des doctrines économiques, 3° ed, Paris 1941.

- L. Baudin: Précis d'histoire des doctrines économiques- 4° ed. Paris.

ديىلعرشعنماثلانرقلايفترهظيتلاةيطارقويزيفلاةسردملاةيرظنيه(٤)

.رشعنصاسيولبيبط¥118508(يانزيك)بيبطلااهسسؤم

Science-:دنعنومضلااذهعجاريو.١۱۳«برعلاناسللا et méthode?~

paris. S.D.??
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٠م١٠۹٠ةنسبوغملليسئرفلالالتحالاةيلمععيرستىلع

اهحرطييتلاةيجهنلاوةيرظنلارصانعلامهأاهيفصلختسن:ةقلاثلا

:يهوثحبلا

ثيدحتلاوحالصالايفةيرظنكدادعتسالاةيرظننعفشكلا_١

ةلواحموفورظلاتحتاهروطتدصرواهتعيبطوءبرخلملاءاملعدنع

حرطلا:ةثالشلااهتاحورطزييمتوةرملوألاًيملعاًصيخشتاهصيخشت

ضورعموهامكيثيدحتلاحرطلامث«يقيفوتلاحرطلامث«يفلسلا

.ةحورطالانميناثلاءزجلالالخليصفتب

ةيرظنلةقيقدوةحضاوةيملعحمالمديدحتىلإكلذكانلصو۲

لحارموتاينقتىلعتماقرصاعملاينيتاللايراضحلاوزغلاماظنيف

:اهمهأةطوبضمةيملع

.اهتققحيتلافادهألاويسايس-ويجلاقيوطتلاتاينقت:٢١

يسايسلاويداصتقالا)يندملاويركسعلالغلغتلاتاينقت:۲۲

.يراضحلابكرملاكيكفتيفاهتققحيتلافادهألاو(...يفاقثلاو

رييغتلاتايلآسرغلةرورضكلالتحالاتاينقت۲۳

.يراضحلابکرملايف

يفومويلاىلإروطتتلازتاميتلاءجامدنالاتاينقت:٤-۲

(ةيكرمحجاةفرعتلاوةراجتلل)[تاغلا]طاگلاةيقافتااهنموءلبقتسملا

تارمؤلاو«ليئارسإوبرعلانيبءاضيبلارادلليداصتقالارمؤلاو

خلا...ةيليونموكلاوةينوفكنرفلا

ماظنلحارمبسحبتاينقتلاهذهعاونأنمعونلكفظودقو

.ةلحرملكهبلطتتاموءوزخلااذه

هليصأتويراضحلابكرملاماظنلديدجديدحتىلإكلذكانلصو۳

:يهوةرملوألهرصانعوهئازجأسيسأتو

لمعلاوةوقلليردصمراطإكيسايس-ويحجلازكترملا١١

يراضحلايفيراتلا

94



 

دوجولاوةوقللساسأكءيلاناويداصتقالازكترللا

.يراضحلاويخيراتلا

دوجولللٹموصخشمك‹(عمتجللا)يبعشلازكترلا-۴

.يراضحلا

يتلاةيراضحلاناكرألاب(بكرملااذهنم)قلعتلاءزحلا:۳۲

:اهيفجردني

-ةيمالسإلاةراضحللةيساسأةيعجرمكءاملعلا-ةيبوعلاةغللا

ديلاقتلاوتاداعلايمالسإلايفاقشلاويملعلاويركفلاثارقلا

-ةيسايسلا)ةقلطلاةدحولا? داهجلا-ةيلاسرلا-ديدجتلا-فارعألاو

-يمالسأإلالدعلا-(...ةيبهذلاوةيركفلاةدحولاوةيسايس? ويجلاو

..مالسأإلايفناسنإلاقوقحو-ةيمالسإلاةيرحلا-ةيمالسإلاىروشلا

.خلا

:يهوةيراضحلالوصألاب(بكرملااذهنم)قلعتملاهزجلا:۳۳

.ةيديقعلالوصألا

.ةيعيرشتلالوصألا

.ةيقالخألالوصألا

ةكرحلايفةيجهتمقئاقحصالختساىلإكلذكانلصو-٤

:صوصخلاىلغاهنمةيقيراتلا

«نيملسلاءاملعلادنعروطتلايفعارصلانوناقتابئإ٤

عمء(ءاقبلاةيرظن)ةيلاربللاةيرظنلائدابمعمكلذيفنوقتليثيح

عارصلااذهتاهجوتوئدايموفادمهأيقامهتيبقيقدفالتخا

.هموهفمو

يراضحلامايقلاو«جورخلاةمأ»ىلإلوصولانكميال٤

ةيلاسرلاةيبعذلالإاوصأىلعديدجنمتاذلاليكشتةداعإبالإرصاملا

:يهيتلامالسإلايف

ةيدقعلاهلوصألكبةمألايفيمالسإلانيدلاحيحصت١١

.ةيعيرشتلاوةيقالخألاو

a۹1



 

...ةرصاعملاماظنقفوةمأللةيملعلاتاهجوتلاحيحصت-٢۲

ةرصاعملاماظنقفوةمأللةيجولونكتلاتاهجوتلاحيحصت-۲۳

.ةيعرشلادصاقملايفتايولوألاهقفلاعبتءاّضيأ

ىفلصأاهرابتعابةمأللةيداصتقالاتاهجوتلاحيحصت٢٤

آ.ةوقلا

.اذكهو...ةيفاقثلاتاهجوتلاحيحصت-۲۵

يهوءيراضحلارييغتلايفنوناقكيميظنتلارايتلاةيساسأ:۳-٤

.نودلخنپاةيرظنقلطنم

رصانعو؛لصفلكةيابنيفاهانلمجأةيئزججئاتنبناجىلإاذه

.ةحورطألااهبانمتخيتلاةصالخلايفاهانجمدأىرخأةيجاتتتسا

اهفرعييتلاةعونتلملاتابوعصلانعثدعتأنأنودبوءاًّمومعو

:لمعلااذهءانبليبسيفدهجوءانعنمهاندباکاموءاذيجنوثحابلا

دادعتسالاةيرظت).لوحءانزجنأيذلاثحبلااذهنأقدصلكبفرتعت

-١۱۳۳/١۱۸۳-١١۱۲:برغلاءاملعدنعثيدحتلاباطخيف

قیقحتوةساردوصحفىلإةجاحيفلازتامطقفةلواحموه)ع1۹

يفةيرظنءانبيفكشنود-ديفتيتلاةيملعلاجئاتنللصالختساو

يفةيقارلا-ةيوقلاةمألاءانبيفاهنمةدافتسالانكمي؛يراضحلاركفلا

۱هللالوحبلبقتسملا

ةنجللاءاضعاليريدقتويرکشمدالةصوفلاهلهمنتغآءاًناتخو

بادآلاةيلكجردمبةحورطالاهذهةشفانميفاوكراشنيذلانيمرتحملا

مارحلامرحم۸٠:خيراتيفسافةنيدمبزارهارهظبةيناسئإلامولعلاو

:ةداسلامهو.م1-۷/0٤۶

.اًررقفواًفرشميجحدمحمروتكدلا-

.اًسيثريدازغأنسمحروتكدلا-

.اًوضعيولعلاديعسنبديعسروتكدلا-

a4۲



 

يواركبلادمحمروتكدلا

ةجردىلعأيهو.اذجنسح:ةجردثحبلااذهاوحنمدقو

ثیح؛لضانألاءاملعلاحورمهيفردقأومهرکشآ.برغملايفةيملع

مهازجفءةديفمتاظحالماهلوحاومدقوءةحورطألاةءارقءانعاولمحت

ءليبسلادصقهللاىلعوءقيفوتلاهللابو.ملعلالهأمهبرثكواًريخهللا

.نيلاعلابرهللدمحلاو

۰يرامعلادج

o4۳



 



 

هعجارموثحبلارداصم

ةطوطخملارداصملا

صوصنوقئاثو

:(ت.ع.م)ناوطتبةماعلاةبتكملاقئاثو

۲1/46حم١

?Aحم۲

٦/1۳حم۲

1/۵حم٤

1۵/0حمە

?Y۳حم٦

41/1حم۷

11/16حم۸

۱۴/۱۷حم۹

۷/٦۱حم۰

.ډودحلاب

.دودحلاب

لئابقنيبيواعدلالصفوتاباسعلابصاخرضحم

ىلوألاىداج١خيراتب.ةيرئازجلاةيبرغلادودجلا

ه۳

-ھ0٦11نابعش۲۵خيراتبدودحللةينغمةيقافتا

.يداليلاويرجهلاخيراتلايفبارطضااب

م۱۹۰۱زویلوی٢۲:ځیراتبسیرابلوکوتوربصن

.دودمخلالوح

ةراجتلاونمألالوح١۱۹۰ليربأ٢۲قفو

ةراجتلاوقاوسألاميظنتلوح١١۹٠يام۷قفو

نيباهالکشموتاطلاخملاطورشبقلعتتةقيثو

.خيراتنودب-بناجألاوةيراغلا

ةيبرغملاندلاببناجألارارقتساطورشلوحريرقت

.خيراتنودې-ةيلحاسلا

لوحديردمرمتؤمبيرغملادفولاهمدنيذلانايبلا

.خيراتنودب? ةيلصتنقلاةيامحلارارأ

رغص١٠:خيراتبسيرطلادمحمىلإماتغنمةلاسر

.دونحڅایواعدوتالکشمبقلعتتھ۷

٤۲:خيراتبسیرطلاىلإماتغرصاننبنمریرقت

ديدهتلاودودحلاتالكشميقلعتي۱۳۱۷ةدعقلايذ

.ديازتلايسنرفلا
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۹/۷حم١

۷٦/۳۲حم۲

۳1/۷حم۳

4/1۷حم٤

۸١/۱۱حم

1/۳حم٦١

۳¥حم۷

A/F a ۸

7حم1۹

1/۲۳۴حم٠

۱۳/۲۳۴حم۔۱١

 

ةيسايسلاوةيداملارارضألالوحيمسريبرغمنايب

ريغ-برغمابةيلصنقلاةيامحلااهتقحلايتلاةيعرشلاو

٠ځرؤۇم

هءانپأوينازولامالسلادبعنيدييمسريبرغمريرقت

ةيلوؤسممهلمحيونييبوروألابناجألاعمؤطاوتلاب

رشعةسخخنمنوكموهو؛صاخشألاضعبلتق

.خرؤمريغالصف

رودردوداتالکشمعوضوميفمانغنمریرقت

.خيراتنودب? اهدیقعتةدايزيفاسنرف

ةمدخيفةيئازولاةيوازلارودلوحماهريرقت-

ىلعةيبرغلاتارباخملامسقهررحءةيسنرفلاحلاصللا

تامولعمىلعدمتعيوهولوألانسماناطسلادهع

.خرؤمريغ-سنوتبةيسنرفلادئارجلااهترشن

۔۱-١:خیراتباينالأوبرغملانيبةيراجتةيقافتا

ناطلسلاىلإسيرطلايئاطلسلابئاثلانمةلاسر

اهيفربخي-ةدعق٢۲خيراتبلوألانسحلا

ىلإرابتعالادربةبلاطملليسنرفلالصنقلالخدتب

.هتيشاحوينازولا

۲۹:خيراتبشاگربرېزولاىلإسيرطلانمةلاسر

نبميح:يدوهيلابلاطمنأشيفھ۱۳۰۳رفص

.برغملاىلعهرطخوهكالمأولوميش

:خيراتبناميلسنبدمحمىلإسيرطلانمةلاسر

نعجتانيلامنيدنأشيفھ۱۳۰۳لوألاعيبر۲

.بناجألاعمتاطلاخلا

يلاليجلانبيلعدئاقلاىلإسيرطلانمةلاسر

نويدناشيف١١۱۳لوألاعيبر١٠:خيراتب

.تاطلاخملانعةبتانلاصيصنرفلا

دمحمابأدلويبرعلادئاقلاىلإسيرطلانمةلاسر

صالشتسالوحھ١۱۳۰يناثلاعيبر١۱:خيراتب

.تاطلاخملانعجتانيكيرمأنيدلروكذملادئاقلا

ناضمر١:خيراتبلاسغلاىلإسيرطلانمةلاسر

خويشلادحأةمذريمعتيفالثنأشيف٤

.بناجألاعمتاطلاخملانميلاهألاعمو؛تانمدب

a4
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يذ٤:خيراتبلاسفلاىلإسيرطلانمةلاسر?: ۱۲۴/٤حم۲

صاخشألاضعبةمذةبقارمنأشيفه١٠۳٠ةدعقلا

.مهریغوأنابسإلاںیتاطلاخملانسمهعتمو

 : Y0 a ديشونبمالسلادبعىلإسيرطلانمةلاسر?۴

ةطلاخمبقلعتتلئاسمنأشيفھ٦۱۳۰:خيراتب

.تاطلاخملابئبجتةلواحمو؛ناكيرمألا

يلاليحجلانبيلعدئاقلاىلإسيرطلانمةلاسر?: ۴1/1۴م8

لخدتنأشيفه۱۳۱۲ةيناثلاىدامج۷:خيراتب

نبمح:يدوهيلانععاندلليزيلكنالالصنقلا

تاطلاخملابنبجتةرورضوءاًنومعدوهيلاولوميش

0.اهعنمو

:خيراتبةيفوعلاذلودمحمدئاقلاىلإسيرطلاةلاسر-:١۱/۱۲حم٥

نوؤشيفلخدتلانماهيفرذجيه۱۳۱۳رفص٤

.هباحصأولومیشنبميحيدوهيلاكالمأ

۷:ځیراتبةيفوعلادلودئاقلاىلإسيرظلاةلاسر?: ٤٢/۲حم۹٢

تاطلاخملابنجتةرورضيقلعتته۳رفص

لخدتلانميسنرفلالصتتقلاهبددهامبرابخالاو

.تاطلاخملانعمجانلاهایاعرتحعازتنال

متم:خيراتبادنلوهلصتنقىلإسافءاملعةلاسر?: ١۱/۱۳حم۷

هابادنلوهدايحاهيفنوبلطي١۳۲٠ةدعقلايد

اهيفنوحرشيوزيزعلادبع.ناطلسلالزعثادحأ

طغنفلللخدتلاادنلوهةلودنمنوبلطيوعلخللابابسأ

يتلاةيبرغملايضارألانمبحسدتيكاسنرفىلع

.دودحلاباهتلتحا

خيراتلاسفنيفديوسلاريفسىلإسافءاملعةلاسر?: ٦Y/۱۳حم۸

.عوضولاسفنو

خيراتلاسفتيفايسورريفسىلإسافءاملعةلاسر٦۳/۱۳٠حم۹

.? .عوضولاو

سفنينلاغتربلاريفسىلإسافءاملعةلاسر?: £م

,عوضوملاوخيراتلا

خيراتلاسفنيفاسنلاريفسىلإسافءاملعةلاسر?: 0/۱۳۹حم۱

.عوضوللاو

خيراتلاسفنيفايئابسإريفسىلإسافءاملمبةلاسر?: 1/1۳عم۳۲

.عوضوللاو

ay



 

 : A/T pa FY?خيراتلاسفنيفايلاطيإريفسىلإسافءاملعةلاسر

.عوضوماو

خيراتلاسفنيفاكيجلبريفسىلإسافءاملعةلاسر:٦۹/۱۳حم٤

.عوضوللاو

دمحميئاطلسلابئانلاىلإسافءاملعنمةلاسر?: حم6

ةعيابموزيزعلادبعناطلسلاعلخعوضوميفسيرطلا

معدلهبمايقلاهيلعبجياموءظيفحلادبعهيخأ

.ديدحلاناطلسلا

:طابرلاب.ع.خ:قئاثو۔

مو.۲سج)تاطوطخملاوقئائولليناثلانسحلاةزئاجقئاثو-٦5

ةيقئاثوةعومجبةرشععبرأهب-١٠:مقرطيرش.ع.خ:۱۹۷۷)طابرلا

نماينابسإوبرغلاوءةهجنماسنرفوبرغملانيبدودحلاتايقافتاپقلعت

-١٤۱۸۔١١۱۴:نیبامةخرؤمیرخأةهج

?.B..A.F:مقرطيرشلا? اسنرف:سيراېبةيئطولاةبتكملافيشرأقئاثو-٠۷۳

ةلسلسلا٤

5L?۸/25125يه:ةمجرتةيسنرفلاوالصأةيبرعلابةقيثو٢۲نمضتت

رئازملايفوجيبلاشراملانيباهلدابتمتتایقافتاعیراشمولئاسرنعةرابع

مثءيعجشلاةديمح:يفاشلاوءيوانجلايلع:لوألاةدجولماعوهجنم

.يرخأةهجنمماشهنبنمحولادبعىلوملاناطلسلانبدمحميديسريمألا

.م٤٤۱۸:ةنسيلسيإةكرعمتقبسيتلاةتسلارهشألالالخ

:سيرابٻةيبرحلاةرازوفيشرأقئاث

A.M,G.P. (Serie: H). :?-

H 235/ 91 AL- 16/1 AL - Première mission?-

du colonel de la Rue au Maroc 1836.?

ريبكلامجحللانمةةحفص٢نمنوکتنتارکذميهو

ضرعتتثيحعوضولا:يفيوروألانعفليت

تامولعموةيرئازحجلاةروئلاوبرغملانيبةقالعلاليلحتل

.دودحلالوح

AM.G.P. (serie. H) :?-

H 235/91 - AL: premiêre mission. du colonel?-

de la Rue au Maroc 1836.?

مجحلانمتاحفصثسنمنوكتتتاركذميهو

ةيلبقلاوةيماظنلاتاوقلافصوبقلعتت.طسوتملا

.كاذنآبرغملل

4۸



 

:ةعوبطموأةطوطخمتبتكنمضصوصنوقئاثو

هيفهلنأي.ه١١۱۳يناثلاعيبر١٠:خيراتبجاحلانبدحأليئسحريهظ٦

ةيرهوجلارردلا)هباتكيفدمحأنبا:دنعدجوي-بطلايفباتكفيلأتب

ص.يناشلاهزل-۳:مقرحح:طوطخم? (ةيئسعلاةفالخلاحاميف

1

ناشيئ.ھ١١۱۳بجر٦:خیراتبدمحأنبهللادبعبلاطلليتسحريهظ۔۷

سفنجاحلانبادنعدجوي-ةعونمملالئاسلاضعبحيرستيمورلابلاطم

۳۸۹/۲:فاحتإلابدجويامك.١١۵٠-4۹/۲٠:طوطخ? ردصللا

لوحلوألانسحلاناطلسلاىلإدمحأنبهللادبعسافلماعنمةيباوجةلاسر-۸

ةراجتللةعولنمملاداوملاضعبحیرستبمورلابلاطمنعةماعلاوءاملعلاءاتفتسا

.١۱۵-۲/١۱۵ردصملاسفتھ۳١۱۳نابعش٠:خیراتب

عمةراجتللةيشالاوبوبحلاحيرستبقلعتيينسحريهظىلعسافءاملعباوج-۹

ء۱1۵۹-۱۵۷/۲:طوطخم? .ةيرهوجلاررللا? ابوروأ

اپوروأعمةراجتلابقلعتملاروكذللاينسعلاريهظلاىلعةسرادألاءافوشلاباوج٠

ء۲/١١٠۱:رردلا

١11:رصملاسفن-روكذملاينسحلاريهظلاىلعةسرادألاءافرشلاباوج١

سفن-روكذملايتسحلاريهظلالعيرقلامالسلادبعجاحلانيمألاباوج-۲

ء١1٠۱-۲/١١۱:ردصلا

/؟:ردصلاسفن-روكذلايتسحلاريهظلاىلعناسملتلهأءافرشباوج۳

۲/١١۱:ردصلاسفن-روكذملايتسحلاريهظلالعسافيفنيطبارلاباوج٤

:ردصلاسفن-روكذملاينسحلاريهظلاىلعسافلهأةماعباوج٥

:رردلا-روكذملايتسحلاريهظلاىلعسافبراجتلاباوج٦

/۲:ردصلاسقن-روكذملاينسحلاريهظلاىلعيشکارملادحأجاحلاباوج-۷

ء1

:ردصلاسفت-روكذماينسحلاريهظلاىلعراوثلاةبصقلهأباوج۸

ء۲/١٠٦٠:ردصلاسفن? روكذملاينسحلاريهظلالعجاحلادالوأباوج۹

هيفو)ةكاصلاحيرستلوحلوألانسحلاناطلسلاءاتفتساىلعءاملعلاباوج-٠

.۲/٠۲۱٢٢۴:ردصملاسفن-(ىروشلاةيمهأىلعمهديكأتومهجاهتبا

2۹4۹



 

نيبلصافلادحلاوهملعلا#حبصأةقرافملاهذبب.ةيجسمهلاةيناويحلا

ملاعمسقناثيحب«يناميلسلاريبعتبسحناويحلاوناسنإلا

وهفءةوقلاملعلاكلميمسق:نيمسقىلإهذهبسحناسنإلا

وهفءةوقلاملعلاكلميالمسقوعتمتيءثناسنإلاعوننم

ةرخسلاوزازتبالاودابعتساللعضخيءمجعأناویحوهلبءناويحلاريظن

.ةهجاوملاوعارصلاوعزانتلاجئاتنىدحإهذهو.لالغتسالاو

عزانتلازفاحنمبوعشللةديدحجلاةيميسقتلاهذهتدعصدقل

ةيحيبطلاوةيضايرلامولعلاسيردتىلإاوعرهف»ةينقتلاوملعلاكالتمالوح

ضعبلاقىتحءةيعانصلاتاطبنتسلاوةيتقولاتاعارتخالاىلإمهتادآ

رثكأنآلاناكنمفءةيضاملانورقلايفلزعألاكنآلالهاجلا:مهئاملع

.ءاًطقهمصخىلعةبلغلاهلناكوءةوقدشأناكاًملع

ىلإاًيملعاًميظوتاهفيظوتوءةيبيرجتلامولعلاكالتمارفسأاذكه

يجراخاويلخادلاىۍوتسلالعةايحلاماظنتبېلقءةشهدمةيعانصةروث

كالتمانودي(ةيراضحلاوةيعونلا)تاذلانععافدلااهعمحبصأو.اّعم

ةيلمعللتطعأوءاليحتسم(يجولونكتلا)هليلدويبيرجتلاملعلا

ةلكشمةرطيسوركفلاريوشتىلعتلمعوءةديدجةوقةيرامعتسالا

ةيعانصلاةروثلانماهصالختسامتيتلاةقيقحلاتيلغتامكءروطتلا

ىلعبلغلاهلناكوءةوقدشأناكالعرثكأنآلاناكنمف»:يهو

ءاهسفنةيبوروألاممألانيبعزانتلايفاًنوئاقتحبصأوهمصخ

ءةبلغلاقيقحتوءسأبلاةديدشلاةوقلايفةدايزلانعثحبلانأل

نعثحبلاقيرطنعالإانكمدعيمل:ءاقبلاليلديهيتلاةدايسلاو

نوكينأهيلعفءةوقلاريثكنوكينأدارأنمفءمولعلاةرثكيفةدايزلا

.(اًعبطةيداملالوقحلايف)ملعلاريثك

امو۵٥:ثيدحلارصعلايفابوروآخيرات:رشیفدنعواهدعبامو١

.اهدعب

:صوصاپعجاريو١0.۱۳:بوعلاناسللا(۷)

Le Comte du Notty:?-

L'homme devant la science (dans la collection de flammarion - Paris).

f
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دمحميليقعوبلا-زيزعلادبعناطلسلاعلخلوحءاملعللسافلهأءاتفتسا-١

٠۸-۷۹:ص.طوطخ? داجنألاةينغ:يسوسلا

.۸۴-١۸:نص-سقتءاتفتساىلعءاملعلاةقداصم-۲

ء۸۲۸1:ص-ردصملاسفن-زيزعلادبععلخبءاملعلاىوتف-۳

ء۸۹-۸1:ص-ردصلاسقت-علخلاىوتفىلعءاملعلاةقداصم-٤

40-۸4ص-ردمصملاسفت-ةيظيفحلاةعيبلاىلعءاملعلاةقداصم٥

١٩١٠٠:ص-ردصلاسفنظيفحلادبعناطلسللسافةعيب-1

دمحمنبنومأملادمحمدنعكلذكدجوت-زيزعلادبعناطلسلاعلخقئاثوهه_

سابةديدحجلاةعبطملا-1١/41:بولقلاتاظحل:هباتكيفلضافلا

.?AEA:ماع

يف١١۱۳ىلوألاىدامجحتاف:خيراتبيدبزلاىلإيعماجلاريزولانمةلاسر-۷

/؟:فاعتإلا-ةيبوروألالودلاضعبلةيديدحنداعمومحفلامجنمعیبنأش

۳.

-ةرجأمجنملوحم١١۳٠يناثلاعیبر۵:خیراتبشاگربیلإةيتسحةلاسر-۸

۲/٤٦٤:ردصلاسفن

ىلإةدعاسملاميدقتبهرمأي۱۲۹۹ةدعق٢٤۲:خيراتبشاگربىلإةينسحةلاسر-4

:ردصلاسفن-يناطيربلاسدنهلا

نابعش٤:خيراتبماشهنبنسحهيقفلاىلإعبارلادمحمناطلسلاةلاسر-٠

دجوت-ناوطتةنيدمطوقسرثإداهجللسوسلهأرافنتساىلإهوعدي۷

:لوسمملا:يسوسلاراتخملا:دنع

اهيفسانلارفنتسيھ۲۷۸٠ةدعت١٠:خيراتبيزودالايرعلاخيشلاةلاسر-١

ء۲۲۷/۱۷٢٢۲۲:ردصملاسفن-داهجلل

يفاثلاعيبر-سافبماشهنبدبعىلوملاناطلسلليرئازحلادفولاةعيب-۲

۳۷/۳:ينازوللديدحلارايعملاو.۲۹-۲۷/۹:اصقتسالام۸۳

.ةيرجحةعبط-اهدعبامو

:خيراتي-ناسملتبماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسللرئازحلالهإةعيب-۳

م۳/ھ١١٤۱۲ةيناثلاىداجحئاف

ء1٦٠۲:ص.طوطخ? ةيهبلاللحلابيفرشملادنع

۹1۰



13

٣o?

۱۹

«۷

۱۹۳

1۹۳

 

ينونملا-تيقوتلايفةيكلفلامولعلاةيمهأوسانكمتقومةيلوتبيتسحريهظ-

.۲۱۲/۱۲۱۳:ثیدحلابرغملاةظقيرهاظم

يولعلانشحرلادبعنبدمحمخيشلاةعامحلايضاقنمةيباوجةقيثو

بابسألااهيفحضويم١۱۸۸/ه۱۲۹۷ةتسةجنطبلودلالصاتقىلإيرغدللا

١/40۹:ردصماسفن:يتوثملا-برغملايفنايدألاةيرحضفرلةيعرشلا

٤

لئاوأ:خيراتبلوألانسحلاىلوملاناطلسلاىلإوتكبمتةنيدمنايعأةلاسر

„وتکبتيفهتيعرنععافدلاهنمنوبلطيوهنودجدتسيىلوألاىدامج

.۲۳۷:ص.٤/۱۹۸۷:ددع۔ةيميداكألا:نمضدجوت

نومأملانبدمحأيتيغلبلادنع«ىراصتنلابنيمتحملاماكحأبقلعتةيهقفةفيثو-

:ص.طوطخم? (ةراجتلاماقمنمطحينمةعاضبيفةراسخلانايب)باتكيف

V۸?

نمضيئاجللامالسلادبعلىراصتلابءامتحالامیرحتلوحيهقفريرقت

-٢٥٤۲:ص.طوطغ۔ةيلعلاوخافملا:هباتك

:طوطخم-لوهجمللزاونلايفعرمجمنمضىراصتلابءامتحالادضلزاون

.د۳۳۸٤:مقرعخ

سيل#يلازغلاةرابعلوحيلداتلاميهاربإهخيشلسوسجدمأهيقفلاءاتفتسا

دجوي? روطتلاةركفوعادبإلايفماهصنوهو-«ناكاممعدبأناكمإلايف

-٢۲۵:ص.طورطغ۔طابتغالا:يفرادنجوبدنع

نمحرلادبعنبدمحميديسناطلسلاءاتفتساىلعيقارعلادحأخيشلاباوج

دجوي-ناوطتلالتحانعاهيلختلباقماينابسإلةطيسبنويلمةئامعفدلوح

? يناژولايدهملادنعكلذكو.۷٠٠-١/٠٠٠:ناوطتخیرات:دواددمحمدنع

٤٤-١/٤٤۳:(ديدجلارايعملاوأ)ىرغصلالزاونلا

ةيملعلانيناوقلالوحدمحآنيىسومبجاحلاىلإسوسنكأنمةيباوجةلاسر-

ددعلا-نونگهللادبعلبرغلالاجرريهاشمتايركذ-ةيديدحلانداعملاعينصتل

-41۳/۲:فاحتإلاو.14-٤

:يفونملا-يولسلاديعسنبهللادبعدئاقلااهحرتقايتلاةيحالصإلاةركذملا

.۱۳۷-۲/١۱۳:ردصماسفن

ء۱١۱۷-١/۱۱۷:نييوالسلاديعسينيبفيرعتلا:ءارعشوبىفطصمدنعو-

-۸/۲٨4:ردصملاسف-ربينزيلعجاحلاهحرتقايذلاروتسدلاعورشم۔٤

238
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ةظفيرهاظم:ينونملا-دارمميركلادبعخيشلاهحرتقايذلاروتسدلاعيرشم-۵

-4۲6/۲:ثيدحلابرغل

:ةعوبطملاقئاثولا

:مقوقئاثولانماندفتسا١۱۹۷ةيكلملاةعبطلالوألادلجملا? قئاثولا

۱۹-۸1۵

:مقرقئاثولانمائدفتسا-٦ةيكلملاةعبطملايناثلادلجملا-قئاثولا

۷-۱۸-۹١۱۵

)Le - ?وناوُق:باتكبةقحلملاقئاثولاةعومجمنمكلذكاندشتسا  *#*

- Le debut du systême des revendications - ?تحتعوضوملا

?نماندفتسا.ةقيثو١۳:يهو contre le maroe: 1876- 881.

ء48۸-۳-٢:مقرلمحتيتلاقئاثولا

*ةطوطخملابتكلا

رردلا:(ه١۱۳۱:ت)يسادرملايملسلانودمحنبدمحمنبدمحأءجاحلانبا١

:كلذكو.د١٤1:مقر.ع.خ:طرطخم? ةينسحلاةرضحللةادهملاةيبطلا

.(تادلجم۳۵۷:مقر۔ح.ځ:طوطخ

:مقر.ح.خ:طوطخيناثلاءزجلا-ةينسحلاةفالخلاحدميفةيرهوجلارردلا٢

۵۲

رهوجلااذههيلإىهتناامىلإدرولاىضاير:نودمحنببلاطلادمحمءجاحلانبا۳

.د١١٠:مقر.ع.خ:طوطحت? درفلا

يفةلاسر-ةيحاسملاةسدنهلايفةمدقمىلعحرش:لضفملانبدمحم«ناريکنبا٤

:مقر.ع.ځ:طوطخ? تاحفصينامث

-ةريغصةلاسر? ةيلقعلاتاكردما:(۱۲۲۹:ت)بيطلاخيشلا«ناريگنبا۵

.ةصاخةطوطخم

:مقر.ع.خ:ةطوطغ-فيرشلاناطلسلاىلإفيعضلادبعلاةلاسر:زوزعنبا١

.و۳

نمىضمامرثألاةدبز:(م١۱۹۸۵/ه١٤٤٠:ت)مالسلادبعقدوسنبا۷

.طوطخم-رشععبارلاوثلاثلانرقلايفربخلا

 

.ةيبرغماةيدجباللًاعبتنيفلؤلابسحب*

۲



 

.اًضيأاًطوطغلازيام? علاطملافاحتإ:ءامسوهرصتخا۸

:(ھ٢٠۹:ت)دومحم4

.۲۳۸:مقر.ح.خ:طوطخم? زجوملاحرشبزجنلا

:ت)رمعنبدوواد«يكاطنألا٠1

£٥۵٥:مقر:طوطخ-باجعلابجمللعماجلاوبايلألايلوآةركذت

لالخةرهاقلايفتارمتحبطاهتيمهألو-ةديدعىرخأخسنو۹٤:و

.ه١٠ىقعلطموه١٠نرقلا

:ت)لنمحرلادبعنسح«يدنفأ-١

۷:مقر“حح:طوطخم-حيرشتلاملعيحيحصلالوقلا

:يطابرلایفطصمنبدمحمءرادنجوب٣۱

۱۳۸۷:مقر.ع.خ:طوطخ-طابرلامالعأمجارتيطابتغالا

:(6*ق)نومأملانبدمحأ«يتيغلبلا-۳

لعروصمطرطخم? ةراجتلاماقمنمطحينمةعاضبيفةراسخلانايب

۔۳۳١۱:مقر.ع.خ:يفطيرشلا

:يسانكملارداقلادبعنبيماهتلادمحمخيشلايسوسلا«يليقعوبلا٤

.۱۲۳۱۳:مقر.ح.خ:طوطخم? داهجلالئاسميفداجنألاةينغ

:يفيرلادحأنبدمحأ«ينامسمتلا-۶

.ع.خ:طوطخم? ةموظنم-قعاوصلابوغلادارأنملقئافلاداهحلاضور

١٤۱۹:و٤۹٤مقر:كلذكو۔عومجمنمض:مقر

:طوطخم? ءالعأةموظنملاحرش-قعاوصلابداهجلادارآنملقئاللارشنلا

.هالعأةينسحلاةنازخلا:ماقرأو5:مقر.ع.خ

:(؟ھ۱۲۸۰هللادبعويانامیلسنبدمحمءيسنوتلا۔١

ء١٠١٠:و٤٠:مقر.ح.خح:طوطخم? ةحنملاتيقاويوةحصلازونك

؟سیرد]‹يديعجلا\۷

١١۱۲:مقر:طوطخ? ماشهنباةلودنعماستبالا

:يبلاعثلادمحم‹يوجحجلا۸

۰٤۲:مقر.ع.خ:طوطخم? ةيلامشلاايقيرفأخيراتيفةيلامجلارظاتملا

حو

۔۹ :(ه١٤۱۱:ت)ميهارب|نٻحلاصنبدحأ«يعردلا

مقر.ع.خ:طوطخم۔ةلومشمبطلاللحينةلوبقملاةيدهلا

۳



 

عرشوهو-ةلومشمبطلاللحيفةلوبقملاةيدهلاىلعةلومحملاردصملاسفن

:مقر.ح.خ:طوطخبقباسلاباتكلل

٠

-

:ق)يولسلايلعنبدمحم؛يلاكدلا

.ع.خ:طوطغ-زيزعلادبعانالولىدهلانيتودعلارابخإبزيجولافاحتإلا_

21:مقر

١۱۲۹:ت)میهاربإنبدمحم«ينادورلا-١

.۱۷۱7:مقر.ح.خ:طورطخ? جالعلاوبطلاملعيلجاتحملازنك

40٤£:ت)سابعنبفلخمساقلاوبأ«يوارهزلا-۲

٤8۳1و١۱۳؛مقر.ح.خ:طوطضش-فيلأتلانعزجعنلفيرصتلا

.ةمدقملا? (تادلجيةتس)

:سيردإنبرفعجءيناثكلا-۳

طيرشو.ك1۱۹:مقر.ع.خ:طوطخ? ةيمحملاقرفللةيهدلايهاودلا_

1۰:مقر

:ت)نومأملا«يناتكلا٤

.ك٠۳۲:مقو.ع.خ:طوطخم-لاقلاوليقلابلفتشملالاضلاةياده

:رکبيآنبراتخملاخيشلا٠

.عومجبنمض:مقر:طوطخم-يتنكلاخيشلاةيصو-

۱۳۳۲:ت)دمحمنبمالسلادبع؛يئاجللا-١

:طوطحم-ةيولعلاةيئسحلاةلودلايفةينسلارردلاوةيلعلاوخافلا

۷٣و:مقر

:يسيردإللاينارمعلادمحمنبيلاغلا«يئاجللا-۷

ماظنلابرحودادعتسالابابجيإنايبيفماسحلاونانسلابةرغكلاعمقم

ء١۱۰۳:مقر۔ح.خ:طوطخ

:لوهجم-۸

نمفد۸٦۳۳:مقر.ع.خ:طوطخت-زارهلاوعفدملاملعيفزرابلا

:(۱۹ق)ينسحلادمحأنبدمحميفوردملا«ءنومحرنيا۔۹

.١4۸:مقر.ح.خ:طوطغ-ةينمحلاةلودلاركذيفةينسلاةردلا

؛یفطصمنبدمحم«يقرشلا-٠

:مقر.ع.خ:طوطخت? ةيولعلاةلودلاكولمركذيفةيهبلاللحلا

1



 

:يبرعلايفرشلا-١

١۱۷۱:مقر.ح.خ:طوطخم? نيعاوطلاونعطلايفنيعاطملالاوقأ

:(1۹ق)رداقلادبعنب«يرعلايفرشلما-۲

.كە74:مقر.ع.خ:طوطغ? راصبتسالاوةفرعملايوذلراصبألاةهزن

نّظلائيسسوسعجلاتافارخبقطانلايفرجعلاباسلاناسليفرشلماماسحلا

:مقر.ع.خ:طوطخ? سوستكأ

:(ه۱۳۱۳:ت)يلعنب؛يرعلايفرشملا-۳

-رافكلاعمرشعثلاثلانرقلارخآنيملسمللىرجامبرابخألاسرط

.ك4۹1٤:مقر.ع.خ:طرطخم

.يونادمحمذاتسألاةطوطخ_ةلاثحلاروبصبلالهآيفةلاسرلا

:نسحلا«يشيشلا-٤

-باسىلاوومتيريغوةلآلابةلبقلاوتيقوتلانعباجحلافشكجاهتم-

ء١١۱1:مقر.صغو.عومجمنمض.د۴١٤۱:مقر.ع.خ:طوطخن

:ت)ميهاربإنب7«يسوسلايفيطتلا-٥

:مقر.ح.خ:طوطخم-راهزألاضايريفراونألاقراشم

:يبتلادبعءيطابرلايجاهنصلا-٢

:مقر.ح.خ:طوطخم? سيراهلاوعفادملاماكحأملعيفسلاجملاةهزن

.عومجمنمض۴

:(ه۱۳۱۱:ت)يمطافلا‹يلقصلا-۷

-رشعثلاثلانرقلالهأنمنيتسلادعبنممرشتناوهرمأرهتشانمركذ

.عومجمنمض:مقر.ع.ڂ:طوطخ

:(۱4ق)يرعلادمحتيرغداملا«يولعلا-۸

:ص.عومجمنمض:مقر.ع.خ:طوطخم? داهجلالوحروشتم

.A\ ۷?

:يلاليفلايسيردإلاحلاصنبمشاهنبدحأخيشلاءيبلاغلا-۹

همكحووزغلابادآوةداهشلابلطلبيفغرتلايفةداعسلايفبغارلاةفحت_

طيرشلاىلعةروصمهنمدجوتو.ةصاخ-نادلجم-ةعاجشلالضفو

.4۷۵:مقر.عخا:ٻ

:يفايغسلادمحمءقالقلا٤٠

:مقر.ح.خ:طوطخم? ركسعوجارنمهدادموركتبملاكلماجات

y0



 

ء۱۹۹۷:مقرنييورقلاةئازخةخسنو.ز۲

:ظيفحلادبعءيسافلا-١

:طوطخش-(ةيامحلاليبقبرغملاتاهجضعبلةلحر)تاوطخوثاوطخ

.(عومجملالوأ)عومجمنمض١١٤٤:مقر.ع.خ

:بودجملانبريبكلادبعيرهفلا‹يسافلا٢

:مقر.ح.خ:طوطخم? نينسلاثداوحونايعألاتايفوبنيئسحملاةركذت

ز۵

:(ھ١۱۳۱:ت)لالعءيسافلا٣

.ينونملاةطوطخب-ىراصنلابنيمتحملاىراكسلاظاقيإ

:(ھ۱۳۳۲:ت)لينسحلاميهاربإنبدمحمءيعابسلا٤

ناطلسلارثامضعبدعيفنسحتسمنفونسحعونلكلعماحجلاناتسبلا

.د١٤۱۳:مقر.ع.خ:طوطخم? نسحلاانالوم

.د١۱۳۴:مقر.ع.خ:طوطخم? روبصبلهأرفكةقيقحنعرولافشك-

انالومةيرذةيحمبوجولةدكؤمصئاصخركذعممابيإلاعفادلةرصنلافيس

.۳۰۹:مقر.ح.خ:طوطخم? ماشه

.ينونملاذاتسألاةطوطخم-روبسبلهأرفكةقيقحنعروتسلافشكلاؤس

:دحأ؛چريکس-٤

:مقر.ع.خ:طوطخ? هتسرهف-خويشلانمهفلؤلاميفخوسرلامدق

.د

:جرعألانبدمحمءيناميلسلا-7

.د:مقر.ع.خ:طوطخم? يناشلاءزجلا-حخڂيرامشلاةرهزوخيراتلاةدبز-

۵۷٦۳

:يسوسلادمحمنبيلع؛يلالمسلا۷

.ح.خ:طوطخم? دهاجتلكلامهللاقنميفنسمللاانالومنعباوجلا

.عومجمنمض٠:مقر

قالطإيفةنوعرلالهأعمقوأ)ةنوعملاوفيظوتلامكحيفةناعتسالاةيانع-

.د۸٤*:مقر.ع.خ:طوطخم? (ةنوعملاوفيظوتلاىلعسكللا

هبلاقيالولاوقألانملاقينأبجياموأءلوقعلاىهتشمولوقنلاىهتنم-

1۳۳:مقر.ع.خ:طوطخم? لاقتلابلاقثملانزاوتءلاثملايفنزاوتلادعبالإ

1۹



 

۵۰:مقر.ح.خ:طوطخم:كلذكود

:طوطخم? (ناءزج)لوفنمولوقعمحيصأبلوحفلاممهيبنتيفلوقملاةياهت-

ج۵:مقر4

:طوطخم? نسحلاائالوموانديسةيارروهظبنئسلاعابتاونسحلاعلاوط

۱مقرحح

:نيدلاماسحنبرصتنمءيطويسلا-4۸

ء34:مقر?EE‘:طوطخ-مولعلادودحةقرعميفموظنملاؤۇلؤللا

:ينسعحلادمحأنببيطلانبهللادبعءينازولا-

-ياشلاءزلافيرشلاهللاديعانالومدالوأبفيرعتلايففيثلاضورلا

:مقر.ع.خ:طوطخغ

:نسحا٠

.ك١۱۲۳:مقر.ع.خ:طوطخم? يسويلاةسرهف-

"رجحلاىلعةعوبطملابتكلا

ةلوديفيسامخلامرموعلاشيحلايشكارملادمحأنبدمحم«سوسنكأ

۱۳۳۹ماعساپةيرجحةعبط-(ناءزج)يساملجسلايلعانالومدالوأ

:ت)يشكارلايويفسملاهللادبعنبدمحمنبدمحمءتقوملانبا١

ةعيط-(ناءزج)-.....ةيشكاوملاةرضعملاريهاشمبفيرعتلايفةيدبألاةداعسلا-

۔ةيرجحلاساف

.? ..ةيرجحلاسافةعبط-طيسبلاباوجلا:يلع«يلوستلا-۳

ثلاثلانرقلالهأنيعمنمرظتنلارسلاورصتخملابرشلا:رفعج«يناتكلا٤

.ه۹١۱۳ماعةيرجحلاسافةعبط-رشع

)م1۹۷/ھ١٤۱۴۳:تلرفعجنبدمحم‹يناتكلا-

ةئالث-سافبءاحلصلاوءاملعلانمربقأنمبسايكألاةثداخموسافنألاةولس

.ھ٦۱۳۱:ةيرجحلاسافةعبط-ءازجأ

:ت)رداقلادبعنبدمحم«يدودركلا-1

رجلاىلععبطةألاهذهىلعبجاوماظنلابرحنأنايبيفةمغلافشك

14:مقر.ت.ع.م:يفةديجةخسنهنموم۵/ه١١۱۳ةنسسافب

.ةيبرغللاةيدجبأللًاعبتنيفلْؤلابسحبةبرع#*

1۷



 

ىلعردقيملوظقيتسانمعةبايثلاومانلاوةلفغلالهآظاقيإ.:دمحمءيفرشملا۷

امو۸٨٤٤:صةيهبلاللحلاباتكرخآبدجوتامك-ةيرجحةعبط? مالكلا

۰....تاوت:انباتکرخآباهانجردأدنو.اهدعب

ىلعحرش).نانولانبإةقيدحنمناثفألارهز:دلاخنيدمحأءيرصانلا-۸

.ه١۱۳۱ةنسسافبةيرجحةعبط.ناءزج-(ةيقمقمشلاةزوجرأ

-ةيرجحةعبط-يقيقحلايقرتلابابسألوصأ:دحأ«يحيبصلا-٩

/١ط? ثيدحتلاوداهتجالا:هباتكبديعسنبديعس.دهقحلأامكم۷

.۱۲۸١٤۱:ص۱۹۹۲ءاتش

رشعانثا)ديدحجلارايعملا:(م٤/ھ١١٤۱۳:ت)دمحمنبيدهلا«ينازولا-٠

.سافبةيرجحةعبط١٠-۴-٠١:ءازجألا

فورلاىلعةعوبطملابتكلا

٠ميركلانآرقلا

داشرلاراد? ةيولعلاةلودلادهعىلعبرغملايفةيبدألاةايلا:دمحمرضخألا-١

.١/۱۹۷۷طءاضيبلارادلا? ةثيدحلا

ةمجرت-رئازجلليسنرفلالالتحالاءاجتةيئامثملاةسايسلا:ناروكدنومجرا-۲

ء١۱۹۷/سنوت-ةيناثلاةعبطلا-يميمتلاليلجلادبع

.ت.د۔توری۔يسلوبلاةرابربةمجرتتايسايسلا:وطسرأ۳

مالعألانمتامغأوشكارملحنميمالعإلا:يشكارلاسابعلاميهاربإنبا-٤

ء۱۹۸۳ىلإ١۱۹۷:طابرلابةيكلملاةعبطملا(ءازجأةرشع)

-(اًذلحم۴۷)ةيميتنبدححأمالسإلاخيشيواتفعومجم:دمحأ؛ةيميتنبا٥

.ت.د? طابرلا? فراعملاةبثكم۷دلجملا

:نممحرلادبع«نودلخنبا-1

۱۹84/توريب-سداسلاهزحلا.(...)ربعلاباتک

.ت.د? ةرهاقلا? ةمدقللا

:نمحرلادبع؛ناديزنبا-۷

طابرلا-(ءازجأةسخ)سائكمةرضاحرابخألامجبسانلامالعأفاحتإ

1۹۳۳-۹

ء١٦1۹طابرلابةيكللاةعبطلا-ناءزج? ةلودلامظنماعميفةلوصلاوزعلا-

طابرلا-برغلابةيلصتقلاةيامحلا:(ةكلملاخرۇم)باهولادبع؛روصئمنبا-۸

۹۷.

۸



 

دلجملا-(تادلجمةعبرأ)-نآرقلاماسأ:هللادبعنبدمحمركبوبأ«يبرعلانبا-۹

.م١۱۹۷/ه١۱۳۹/ركفلاراديناثلا

يفيفلسلاركفلالوصأيفةسارد-ثيدحتلاوداهتجالا:ديعسءديعسنبا٠

١/1۹۹۲ط۔يمالسإلاملاعلاتاساردزكرم-برغلا

-(ناءزج)ىصقألابرغملاخرؤمليلع:رداقلادبعنبمالسلادبعءةدوسنبا١

١٦0۱۹/ةيئاثلاةعبطلا? ءاضيبلارادلابباتكلاراد

:يراخبلاءمامإلا۲

.لوألاءزحجلا-توريب-ةيملعلابثكلاراد-(ءازجأةينامث)يراخبلاحيحص

سابعلايأضيفيفيامألاغولبويلاغملاوهاوج:يبرعلانبمزارحيلعةدارب-۳

ط? ةرهاقلا-يناجتلادحأ

سرافنيمأهيبتةيبرعلاىلإهلقن.ةيمالسإلابوعشلاځخيراث:لراک‹ناملكورب-٤

۔توریہ? نيالىللمعلاراق-6طيکيلعبلارینمو

۱۹۷۷طابرلا-يدالقلارداقلادبهةهجرث.ءافرشلاوخرؤم:يشيللاصتثورب-۵

ء۱۹۳۹ةيرصملاةضهنلاةيثكم? ةرهاقلا-هشتين:نمحرلادبع«؛يودب-۲

(ناءزج)مهقئاثونعةذبنونييوالسلاديعسينبيفيرعتلا:یفطصم؛ءارعشوب-۷

ء۱۹۹۱ظطابرلا

نزىشنللةينوتلارادلا-برغملاخیراتيفقئاٹووثوحب:ليلجلادبع«يميمنلا-۸

ثعبلاراد-يبرعلانطولايقيبتجألالخدنلاقئاثو؛مظاكلاىسوم؛يسنوتلا۹

.ةمدقملارخبسح۱۹۷۲هلعلوخیراتنود

ط-توريب-ىركذردانةهجرت-خيراتلاوةسايسلا:ويكسيتئوم:يولريسوتلا٠

1/1

-توريب? ةيملعلابتكلاراد-ثافغيرعتلاباتك:دمحمنبيلعءيناجرجلا١

p1?

دبعريمألاوخيراتيفرتازلاةفحت:رداقلادبعنبدمحم«يرلازجلا۲

ء١۱۹۹/توريب-ةيناثلاةعبطلا? (ناءزج)رماقلا

-(م١۱۹۱-رىشععساتلانرقلايفةيبوروألاةراضملا:نواربيرفج-۳

.۱۹۱۳/ةيلهإلاةبتكملا-توريب? باجحةلبعةجرت

نبريشبلاويلاؤمدمحمبيرعت-ةيلاحشلاايقبرفأخيرات:يردنالراش.نايلوج-٤

ء١/۱۹۷۰ط۔ءزجلا۔ةمالس

هقفلاخيراتيفيماسلاركفلا:يسافلايبلاعثلانسحلانبدمحم«؛يوجحلا-٥

۹



 

ةوقلاةيمتتو(هريوطتويملعلاثحبلاعيسوتيأ)ملعلاةرشكنإ

يه:ضرألايف(اًيراضحواًّيعون)رخألاىلعةبلغلاقيقحتوءةبيهرلا

ءعزانتلانوناقنمةيرامعتْسالاةيرظنلااهتصلختسايتلاتازكترللا

يمالسإلاملاعلاوءرخآلاملاعلاءابتةديدجلااهتاقالعيفاهيلعتزكتراو

ماظنلاةنايصواهتنميهنامضلآدبماهراكتحانمتذختاو«تاذلاب

يفةرطاشمابوروألودتماقًادبملااذهىلعف»:ملاعلايفيرامعتسالا

.““هراطقألاحاتتفالايديأتدمورامعتسالا

ةعماحلاطباورهيفتمكحتةيبوروألالودلانيبملاعلاريطشتنإ

:وهدحاوراعشتعتةيرامعتسالاةيلمعلااهلكتداقكلذلوءةينيتاللا

-نيدمتلا-ثيدحتلا:عانقتحتةينيتاللاةيلاعلاقيقحتوأ«ماعلانيتلت

يفىئعماهلكيئعتتلاتاراعشيهو٠مدقتلا-ريضحتلا

.ةيرامعتسالاةيلمعلايفتمكحتيتلاةيراضحلاةيفلخلادكؤيامم.نيتلتلا

اًبكرماًنومضملمحتةلداعمك(رامعتسالا=ءاقبلا)موهفميلاتلابحضويو

يداصتقالاويرصتعلاويومهاللاويخيراتلاويراضحلا:هيفجمدنی

رامعتسالازيتيتلايه«ءاقبلاموهمةقيقحلاهذهو.خلإ..يركفلاو

اذهيفاضعباهضعبلماعتممألاتراصطمتلااذهىلعو».ديدحجلا

ةديدحلارامعتسالاخيراتكلذل:ءدهشي«نمزلا

عيحجلتقىلإفدءةريطخةيلاسرةكرحديدحلارامعتسالاف

یتح«ةيمالسإلاةراضحاكةيوقلاتاراضحلااهنماًضوصخو«تاراضحلا

كلذلجألو.ةيلاعلاةيداحألاوةيرارمتسالاةينيتاللاةراضحللنمضت

ةيئايحإلادامتعاوءةنميهلاماظنريوطتوءةوقلالوصأراكتحاتررق

لامشلاسنرفتمدقت»كلذلءهذهةنميهلاةيلمعيف(نيتلتلا)ةينيتاللا

١۳٠٠:برعملاناسللا

:دنعًلثمتاراعشلاهذهىلعديكأتلادجوي

J. Hess: La question du Maroc.?-

A.Bernard; Le Maroc - Paris 1911.?~-

رفاسوحضوألكشبةيضقلاحرطيذلاباتكلاامأ.اهيلياموةمدقللالالخ

:باتکوهفہریغنمرثکآ
Bonnet Maury: L'‘islamisme et le christianisme en Afrique - Paris.?-

.١۳٠:برعملاناسللا

۳
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/١ط۔ةرونملاةنيدلابةيملعلاةبتكملا? (نيدلجميف)ءازجأةعبرأ-يمالسإلا

طع7٦٩

AY?طابرلا-ةيئالدلاةيوازلا:دمحم٤يجح۔/

-ثيدحلاركفلاراد-ةيبوروألاةضهنلارصعخيرات:نيدلاروثء؛موطاح۷

۱۹۱۸/نانبل

ايقيرفأ-١۱41-١۱۸۹-برغلابةمواقملاويبنجألالخدتلا:لالعءيميدخلا-۸

/قرشلا

:يرعلادمخياطخلا-۹

٢٤۱طابرلا-تابنلاوناويحلاوةرطيبلاوةلديصلاوبطلاسرهف

م۹۲

-٤۱۹ناوطت? سماخلاوعبارلا-ناءزحجلا? ناوطتخيرات:دمحمفواد٠

0.

.توريب-ركفلاراد-ميركلانآرقلاظافلاتادرفم:يناهفصألابغارلا-١

/٦ط? نييالمللملعلاراد-(ءازجأةينامث)مالعألا:نيدلاريخيلكرزلا-۲

AE?

هتيشاحبو)كولملاجارس:يرهفلاديلولانبدمحمنبدمحمركبوبأيشوطرطلا-۳

رىصمةيلامجبةأشنماةيرينلاةعبطما? (كولملاحئاصنيفكوبسملاربقلا-باتك

م١١۳٠/يلوألاةعبطلا? ةيمحلا

-يناتكلاسيردإةساردوقيقحت۔مالسإلالهأةحيصت:رفعجنبدمعيناتكلا٤

م۹./۲ط-طابرلابردبةبتكم

ء١/۲١۱۹ط? ديهشلادمحمحخيشلاةمجرت:رقابلادمحميناتكلا-۵

مجاعمامجعموتايثألاوسراهفلاسرهف:ريبكلاديعنبيحلادبعيناتكلا۔٦

۲طتوریب۔يمالسإلابرغلاراد(ناءزج)تالسىلسلارتاخيشلماو

4A۲?

.۲/١۱۹۷ط۔توريب? راهنلاراد? ةيسايسلاتاحلطصملا:سيرومنوتسئارك-۷

.١۱۹۷توریب-ةبهوقيفوتةمجرت? ةيبوروألاةراضحلاخيرات:سامليددولك-۸

-دحاودلجيفءازجأةثالث-يبرعلابدألايفيرغملاغوبتلا:كللادبع«نونگ-٩

۔توريبينانبللاباتكلاراد

-يناثبللاباتكلاراد-٤:ددعلا-سوسنكأ:برغملالاجرريهاشمتايركذ

۔١/۱٦۱۹ط۔توریہ

1
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قشمدبملقلاراد-ثلاثلاءزجلا? ةباحصلاةايح:فسويدمحم؛يولهدئاكلا-٠

p4۳ [ate [rb?

:يمورلايفتحلاناميلسنبدمحميوفكلا-١

۱۹8۱داشرإلاوةفاقثلا-قشمد-ءزحجلا-تايلكلا

:ريقشبيبل-۲

ةضهتلاةبتكم? ةيئاثلاةعبطلا-دوقتلا

.ت.د-ةرهاقلا-يداصتقالاركفلاخيرات-

.١۱۹۷وكسوم-مدقتلاراد-ثيدحلاةيبرعلاراطقألاخيرات:يكستول-۳

:نالسرأبيكشوبورثول-٤

راد-(ءازجأةعبرألضميونجاجعةاتسألاةمجرت-يمالسإللاملاعلارضاح

.۴/۱۹۷۱ط? ركفلا

١۱۹۸-تاراضحلارايها:سيراببىدهلاةسسؤم-٥

-ةيئاثلاةعبطلا-ةرصاعملاةيلالاتالماعلاوعويبلا:ىسومفسويدمحم-7

٤١۱۹ةرهاقلا

۔ةديدحجلاةعبطلا-توريب-ةيكزلارودلاةرجش:دمحمنبدمحم«فولخ1.۷

.ٽت.د

:دمحمينونلاد۸

-توریبيمالسإلابرقلاراد? (ناءزج)ثيدحلابرغْلاةظقيرهاظم

٤٤٤لوألاةعبطلا

-طايرلاببادآلاةيلكتاروشتم-يناثلاءزحجلا-برغملاخبراتلةيبرعلارداصلملا-

.م۱۹۸۹/ه١١٤۱-ةيدمحلابةلاضفةعبطم

۔ةديدجلاقافآلارادتاروشنم? (تادلجم)حيحصلاعماجلا:ملسممامإلاد٩

.نماثلاولوألا۔توریب

:ت)نيسحلانبيلعنسحلاوبأيدوعسملاد٠

دعصمأفسويرشت-يناثلاءؤحلا-(ءازجأةعبرأ)رهوحلانداعموبهذلاجورم-

8٦0.1۹/ىلوألاةعبطلا-توريب-سلدنألاراد? رغاد

ةرهاقلا-نمثلاةيرظن:ديعسءراجنلاد١

ةعست)ىصقألابرغملالودرابخألاصقتسالا:دلاخنبدمحأد۲

۴-۷-٢:ءازجألا.1401-١140.ءاضيبلارادلابباعكلاراد? (ءازجأ

A۸?

1
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ديسمالكنمنيحلاصلاضاير:ىبجمنيدلاييحمءايركژوبأمامإلايوونلاد۳

4/ھ١۱۳۹۰توریب۔داشرإلاراد-نیلسرملا

/توريبةعبارلاةعبطلا-نييالمللملعلاراد? ةسايسلاملع:نسحء«بعص-٤

3۔1٦

ثوحبلاعمجم-بطلليمالسإلالخدملا:ديمحلادبعميهاربإدايصلا-۵

۱۹۸۷/ةرهاقلا? ةيملعلا

راد? يرامعلادمحأقيقحت-فيعضلاخيرات:يطابرلادمحم«فيعضلا۔١

.١/٦۱۹۸ط-طابرلا? تاروثأما

-ءاضيبلارادلايبرعلايفاقثلازكرملا? ةلودلاموهفم:هللادبعءيورعلاد۷

١/۱۹۸۱ط? بوغللا

:نولكنزلانيسحلانبدمحمنولع۔۸

4*١/014ط„ةرهاقلا? ةيئاجتلاةيدمحألاةريسملايفةيسدقلاةحفلا

:دمحأ«يرامعلاد4

مولعلاوبادآلاةيلكتاروشنم-برغمابيسنرفلاعسوتلاعورشميفتاوت-

-١ط? ءاضيبلارادلابةديدجلاحاجنلاةعبطم-سابةيئاسنإلا

ءم۱۹۸

-برملاىلعةرطيسلليسئرفلاططخملايفاهلالغتساوةيقرشلادودحلاةلكشم

-1۹۸1-۷-۴:خيراتبطابرلاببادآلاةيلكبتشقون? ثلاثلاكلسلاةلاسر

.ءازجأةعبرأ

۳۵۸٠/يبلحلاةعبط-نيدلامولعءايحإ:دماحوبأءيلازغلاد٠

(۱۹۸۸۔۱-برغلابياينلاويروتسدلاروطتلا:ميركلادبعبالغ۱

.م۱۹۸۸:لوألاةعبطلا

.۱۹۱۹/قشمد۔ثیدحلارئازحجلاخیرات:ریخدمحم«؛سراف-۲

ايلعلاتاساردلادهعمرشن-لاورزيئبةليبق:ريشبلادمحم«يسافلاد۳

١١٦0۱۹/طابرلا-يملعلاثحبلاو

-ءافوشلاانيلاومرثأميفافصلالهائم:زيزعلادبعسرافوبأ؛يلاتشفلا-٤

.ت.دطابرلا-فاقوألاةرازوتاعوبطم? ميركميركلادبع.د:قيقحت

-(0140-1۷۸۹)ثيدحلارصعلايفابوروأ:رشيف.ل.ا.هد٥

/٤ط? فراعملاراد-عبضلاعيدوومشاهبيجدمحأ:بيرعت

/ءاضيبلارادلابةفرعملاراد? ةدشارةوحصلجأنم:فسويءيواضرقلاد٦

3۔٥

۹۲
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بوغمالوحيبنجألاتفاهبنعبرعملاناسللا:جرعألانبدمحميناميلسلا-۷

١1۹۷/طابرلابةينمألاةعبطم

a- ةقرعملاماع? مالصإلايفيملعلاركفلاخيراتل?۸

.تيوكلا:مقر۔

رادلا1۷-١114-۳-4:راتخما«؛يسوسلاد۹

.١١۱۹/ءاضيلا

.ت.د۔ناوطتلوألاءزحجلا? ةلوزجلالخ

-ولجنألاةبتكم? اهرامعتساوايقيرفأفشكخيرات:لمجلاهللااطع؛يقوش۔٠

١0۱۹۷/ةرهاقلا? ةيرصلملا

-يسيېقنسحوةورمريصنةمجرت-ةيمالسإلاةفسلفلاخيرات:نابروكيرنه-١

/تادیوعتاروشنم-توریب

-رارسألاوبقاتلايوذةرصنيفرادنألاهتزربأام:رهاظنبيلع«يرتولاد۲

صاخددع? سافببادآلاةيلكةلجمنمضرشن.يرامعلادحأقيلمتوقيقحت

م١٤۱۹۸۵/۱ةنس۲:مقر

ء١٦۱۹/طابولا-ايناتيرومنعضيبأباتك:ةيبرغملاةيجرانخلاةرازو۳

برغماعماجلاوبرعملارايعملا١:ت)ىيحينبدمحأ«يسيرشنولا-٤

١٠:ناءزحلا? (اءزجرشععةثالث)برغلاوسلدنألاوةيقيرفألهأيواتفنع

بورقلاراد-ةيبرغملاةكلممللةيمالسإلانوؤشلاوفاقوألاةرازورشن١٠و

.م۱? توریب-يمالسإلا

ةعيطلا? يداحلانرقلاكولمرابخأبيداملاةهزن:ريغصلادمحم«ينارفيلا۔٥

.ت.د? طابرلا? ةيناثلا

تالجملاوتايرودلابةفلتخمعيضاوموةصتخمثاحبأ

:ددع.يملعلاثحبلا-يئاجللايلاغلاةمجرت:مالسلادبعءةدوسنبا١

ء۴١۱۱۸نص۹

:داوفدمحأءاشاب۷

:ددع? رصاعملاملسملا-ةيتقتلاوملعلاةيرظنلةيمالسإةغايصوحل

۹.

:نويلغناهرب۔

ء۱۹۸4ددع-ةيناثلاةنسلا-داهتجالا.ممتجلاوةسايسلاوايسنجلتنالا

:هلإلادبعزيزقلب-۸

-يرعلايجيئارتسالاريرقتلايفةءارق:ةيجيتارتسالاوةطلسلا:باتكةعجارم

۳
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ء٢۲۳٤۲:ص-۱۹۸۹فيرخءةيناثلاةنسلا-۵:ددع-داهتجالا

زويلوي١٠:ددع-يناثلادلجملا-ةنمزألا? ةئادحلاوثارتلا:يروخلاسلوب4

ء۲۹-۲۴:ص۔۱۹۸۸تشغ۔

-.١۱۸۳ةمصاعلالالتحاةادغرئازجلايفيرغملالخدتلا:نايلوج.أ.ش-٠

.يديزوبلادمحمةمجرت-١٠۱۹.ثلاثلاددعلا-يملعلاثحبلا

:ددع? رصاعمايرعلاركفلا-جالحلاةيئافرعيفيتاذلادعبلا:مجعلاقيفر-١

۱۹۸۹ریمسد۔ریمفو٥٠

-ةئادحلادعباموةثادحلانيبةرصاعللاةيبرغلاةفاقثلاةمزأ:توغدراشتير-٤۲

يام/ه۷١٤٠بجر-ةسداسلاةنسلا-۳۳:ددع-ةيلاعلاةفاقشلاةلج

۱-١١15۹:صم۷

:دلاخءةدايز۔۳

-ةيناثلا5:ددع? داهتجالا? يرعلاعمتجملايفةطلسلاوةفرعللا

ء۹٤۲٢٢٥۲:ص۔۱۹۸۹فیرخ

:نعمةدايز-٤

-۱1۹۸۷وينوي-يام/٤ددع۔لوألادلجلا? ةنمزألا? ةئادحلاىلإقيرطلا

ء٢۴۱۲:ص

.ةيبرغلاتاطوطخملالالخنمايقيرفأخيراترداصم:ميهاربإءيناتكلا-٥

-۴٢۲:ص-م۱۹۸۷يناثلاعيبر-٤ددع-ةيميداكألا

٢۲.

ركفلا? يبرعلاءامتإلازكرمةمجرت-مدقتلاوةيئالقعلا:سيرومءنالفالك-٦

ء۳٠۱۱-١٠٠:نص-۱۹۸۹وينوي-٤1:ددع? رصاعملايبرعلا

:ددع-رصامملايرعلاركفلا? ةثادحلاوفالتخالاةرماغم:عاطم؛يدفص-۷

.۱۸-٤:ص-۱۹۸۷ءاتش٤8

دعباموةثادحلانيبةرصاعملاةيبرغلاةفاقثلاةمزأ:لماكدمحمءفراع-۸٨

بجرةسداسلاةنسلا۳۳ددعلا-ةيلاعلاةفاقثلا_ةثادحلا

۱0۹-١۱۲ص۔۱۹۸۷سرام

:دمحأ«يرامعلا-4

نمبرغملا:ةودننمض)ايقيرفأيفيرامعتسالاعسوتلاقايسيفبرغل-

-۱۹۸۷زويلويلالخةيفيصلاةعماجلالامعأ-ةتسىلإيزيزعلادهعلا

۹۴-۱۱۸:س-ةفاقثلاةرازورشن-لوألاءزجلا

ةودنلامعأنمض)١١۱۸١۱۸۳:نيبامنيبرغمللةيودحولاتالواحملا

٤1
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:ص-۱۹۸۸لوألاباتكلا? ةينطولاةيبرتلاةرازورشن-(ةيوتشلاةعماجلا

0۸.

ددعلالوألادلجملا-ةمزألا? ةثادحلاويديلقتلاعمتجملا:ماشهءيبارش-٠

۱۷-۲۱:ص-٦۱۹۸رېئجد-رېمفون-لوألا

-١٠۱۷/۱:ناددعلا-ىدهلاةلمحم? ثارتلاوةثادحلا:ىفطصمدمحمءةرادهب۱١

۱۹۸۷ةنس

:زامرېاھنيغروي-۲

/۴4ددع-رصاعمايرعلاركفلا.ةكربماسبةمجرت-صقانعورشمةثادمحلا

وینوی۔يام

.ةيمالسإلافراعملاةرئاد

ةيبنجألاعجارملا

بتک

153 -L. Baudin: - Précis d'histoire des doctrines économiques- 4°, ed.

Paris.

154 - Bernard (A): - Le Maroc- Paris 1911.

155 - A. Bernard: - Les confins Algero - Marocains, Paris 1911.

156 - G. Le Bon: - La Psychologie Politigue?.

157 - Boudet (J): - Le monde des afjaires en France: de louis philippe au

plen monnel, Paris 1952.

158 - G. Bonnet Maury: - L'islamisme et le christianisme en Afrique -

Paris.

159 - Braudel Fernard: - Civilisation matérielle, économie et capitalisme:

XV- XVIII,siecle - Paris 1979, (English trans - vol. 1: New York

1981. vol. II New York 1982.

160 - J. Brévié: L'islamisme contre naturalisme au soudan franpais- Paris

1921.

161 - Caillé (J): Une mission de léon Roche û Rabat - Rabat - 1949. H.

de Castres: Sources inédites, 1 ser - T. IIH France.

162 - Le Chatelier?: Nouveau voyage d'un nouvel Ali Bey El Abbassi (In

Revue du monde musulman, mai 1909 N*. 5, 3& année. pp: 66 -

85).

163 - Cruchet (docteur): La pacifique du Maroc - Paris 1930.

164 - Doutté (E): Notes sur L’islamisme Maghribin: les marabouts -

vol. in 8°. Paris 1900.

٥10
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165 - Drague (G): Esquisse d'histoire réligieuse du Maroc - Paris - S.D.

156 - Duboit et. Terrier (A): Un Siecle d'expansion coloniale Paris - S.D.

167 - Emil James: Histoire des théories économiques - Paris (Collection -

Flammarion).

168 - Faujas (M): La Frontiêére Algero - Marocaine - thèse - Grenoble -

1906.

169 - Frisch (R.J): Le Maroc - géographie - organisation - politique -

Paris 1895.

170 - Gilles (B): Recherches sur L'origine de grands magasins (in mém-

oires de la Fédér, des. Soc. histor. et archel de Paris et ile de

France - T.VII).

171 - P. Guillen: L‘Allemagne et le Maroc de 1870 û 1905 - Paris 1967.

172 - Guizet (M.A.E): Memoires pour servir û l'histoire de mon temps -

T.VII - Paris?.

173 - Godard (L): Le Maroc, notes d'un voyageur Alger 1859.

174 - Gounard: Histoire des doctrines économiques - 3°* ed. Paris 1941.

175 - L. Hermique: Les colonies franpaises - Paris 1889.

176 - J.Hess: La Question du Maroc - Paris 1903. Israél au Maroc?.

177 - Hubart (des champs): Le Sénégal - Paris 1964.

178 - La Martiniêre (H.de): Souvenir du Maroc - Paris 1928.

179 - Leven (N): Cingquante ans d'histoire de alliance israêlite universelle

(1860 - 1910) T1. `

180 - Loncle (P.de): Un Pionnier de ia France au Maroc: Le docteur Li-

narês - Marseille - Matin- N° du: 2] - 4 - 1938.

181 - Mandeville (G): L'Algerie Meridionale et le Touat - Paris 1898.

182 - A.G.P. Martin: Quatre siécles d'histoire Marocaine - Au sahara de:

1504 û 1894. au Maroc de: 1894 û 1912 - Paris 1923.

183 - Masson: Histoire des établissments et du commerce frangaises dans

Vempire Barbarêsque - Paris 1903.

184 - Maurice duverger: Meérthodes de la science politique - Paris - presse

universitaire de France 1959.

185 - E. D. Michaux: L'kheritage de Moulay El Hassan (in. R.M.M.T.IX/

1909. p: 413 - 417).

186 - Miége (J.L): L'action du: D. Linarés û la cours de Moulay Hassan

d'aprés sa correspondance inédite - Rabat 1949.

187 - J.L. Miège: Le Maroc et l'europe (1830 - 1894) - T - ILI. IV. Paris

1961 - 1963.

188 - Miège (J.L) et Hugues: Les européens d Casablanca au XIX - Paris

1954, in 8°,

1۹
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189 - Neumann et plason: Recueil des traités et conventions conclus par

avec les puissances étrangêres depuis 1763 jusqu'a nos

jours - Vienne 1877 - 1888 - T.IV.

190 - Nordman (Daniel): La Notion de Frontiére en Afrique du nord -

Frythes et Réalités (vers 1830 vers 1912), 2 volumes - thèse de 3me

- cycle - mont pellier III - 1975.

191 - Noy (Le Conte du): L'homme devant ia science - Collection de

Flammarion - Paris.

192 - Octave Dépont et Xavier Coppolani: Les Confréries réligieuses mu-

sulmanes Alger 1897.

193 - H. Poncaré: Science et Méthode - Paris S.D.?.

194 - Reclus (élisée): Nouvelle géographie universelle, T. XI (L'Afrique

Septentrionale) Paris 1886.

195 - René Basset: Notes sur les Cicographie Berbêre - Paris 1883.

196 - Rey: Souvenir d'un voyageur au Maroc - Paris 1844.

197 - Richard Gett: The Crises of Contemporary culture Between Moder-

nisme and post - Modernism - the Guardien, 1 December 1986.

198 - Rinn. (L): Marabouts et Khouans - Alger 1884.

199 - Rivitre (L): Traités - codes et lois du Maroc - T.I - Paris 1925.

200 - Roger la Bonne: L'islamisme et Soldats noirs (in. R. de Paris - Av-

ril 1923).

201 - P. Roussier: Les derniers projets et les derniers voyages de dominge

‘(1815 - 1818) (in Revue Africaine - 1930 - p: 302 et S).

202 - Sabatier (j): La question du sud - ouest - Alger 1881.

203 - Testa le Baron de: Recueil des traités de la porte ottomane - Paris

1864, vol. I.

204 - Victor piquet: Le Maroc - Paris 1918.

205 - L. Voinot: Le développement et les résultats de la crise de 1859

dans les confins Algero - Marocains, Alger 1918.

206 - L. Voinot: Le début du Systéme des revendicatians algeriennes, con»

tre Le Maroc - Alger 1925.

207 - Yuer : Correspondances du Maréchal Valése - T.IIL, Paris 1954.

دئارجلاوتالجملاوتايرودلابةصصختمتالاقموثاحبأ

Al Maghreb Al Aksa, N°: 12 - 6 - 1892.?-

Akhbar. N°5 - 3 - 1888.?~

208 - Bouvier: Aux origines de IIrépublique, les réflexes sociaux des

milieux d'affaires (in. R. historique, N° 4/1953),

209 - Cour (A): L'occeupation Marocaine de Tlemcen (Sept 1830 - Jan

1۷
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1836) R.A. 1908. pp. 29 - 59. appendice: 60 - 73.

210 Emerit: Les Saints Simoniens en Algerie, et les Saints Simoniens au

Maroc. (in Bull, ens. public - 2/1943).

211 - Gamiage: en Algerie et Tunisie - (in. R.A,N°, 1/1952). - La

crise des finances Tunisienes et l'ascension des juifs de Tunis {in

RA.N° 442 - 443] 1955).

212 - Marie (Jean): Le Souvenir d'armand Bekic. (Académie de marine,

Séance du: 9 - 1 - 1942).

213 - Miêge (J.L): La marine Marocaine au XIX siêcle (in. Bull. doc. his-

toire marine - N°. 5/1956).

214 - Miêge?: Voyage au Tafilalet avec S.M. le Sultan Moulay Hassan en

1891, (in. Bull. de L'institut d'eygiéne - Rabat 1932).

215 - Miêge (J.L): Les missions protestantes au Maroc - Hesperis - 1/

1955. Reveil du Maroc, n° du: 17 - 9 - 1890,

T۸



 

ف ءلالاىيآر

1۹۷.....[۳€لَدوبنيانيكالركورنيكيرلأاكارميا

?.PAY..:نارمعلآ]€ارياوراَسَرادرس

6€.4ةيلاإمكراكمكتانن

?W۳س:قلعلا]€قعىياكبَررشاقال

ةوكسرلااارةوتسلااناكتأألاىفنإنيا

off]0جلل[€ركلنڪاهو E14 of Eo CYAN 1Y?

4حقلبنكقالإنليتبكرتيرقابكيدنعكيلا

WEY[۳4:پازحألا]' EE AA eeeees?

ةيكنككلريشتنياتريتببكلنايريكلاركلكسىلاكا

ربيئيبکیبرڈنبایکقلاباونیکتایباکرکنرکنی
?۲١1۳EEAaaaفَ

4۸۸۲89وأيازنيتابثلانالإديرأنرل

PAY[7:دمحع]€كالتيكرمكبهللالستنب YAY asas es eee o?

اميهربتكلاافرأميلاكتلكركرلركلدمرج

تیتخيرقاککوفاببنكيورهينإمخ

NWA[۱۹:تارمعلآ] leaaeee?

اوثلإمختلاإريعىيمتيتسلانبيالالمجيدةييلايح

 

 

A €
k
h

E]104:ماعتألا]€رليالكابميني anes e?

E40°14:لحتلا]يملارمهكاب EAN EVAnes eee?

نأىياثآيبادراملأكزانونأمابهلانر

EY[ە۸:ماسلا€ريَانبينهقأببركنايفأنننناكن neee?

14.٠۱۷۹اينالا€محارنيهنأْككَنَأبيكرل

¥411.رطاف]4اأويابِعنيهلكىمياإ

۸[٥۹.ةدئالا]€امامكِلرأل

?1100Yeتسري4لسيامم

۹۹



 

اهتمتمسدقلفءاهتحتفيتلارئازجلادالببفتكتمىلعءايقيرفأ

فدهلااذهةيمهألو.”ةرباغلاةيقيرفألاةيئامورلاةكلملاديدجتل

اهتكرحرايتفقويملكلذلو»رئاسخلابمنبتدعتماًيراضحواّيْيرات

نمصقتالورداقلادبعريمألابيعشت

ركفلايفترطيسوتزوبءاقبلاةركفنأ:ققبسامجتتتسناذكهو

ةيرصتعلاةعزتلانماًمالطتاةيرامعتساةركفىلإتروطتو«يوروألا

مهتلعجيتلايهءةيرصنعلاةعزنلاهذهف.نيبوروألادنعةقيرعلا

ءةيلالغتساةيئادعةيراقتحاةرظنضرألاهجوىلعتانئاكلاىلإنورظني

نماًكالطنا)نومسقيوقوفتلاوءايربكلابروعشلانماًالطنا

دیعوينيتاللاسناوهوديس:طقفنيمسقىلإيرشبلاماعلا(كلذ

اًسيدقتةوقللكلذلالخنمنوطعيوءرخآلايرشبلاسنجاةيقبوهو
فورظلاهيفتمكحتةركفلاهذهخيسرتنأرهظيو.اينثونوكيداكي

ةيعيبطةقيقحهنأكورهظيحبصأىتحءبيرغلكشبهيلعتدعاسو

سنجلاةردق:ىلإهيفتمكحتيتلافورظلاهذهعجرتو.لعفةيلزأ

ءاّعمةميدقلاتاراضحلانيناوقنمةدافتسالالغيئيتاللا

روعشلافرارمتسابهيلعةنميهلاىلإعلطتلاورخآلاماعلادضاهفيظوتو

اعمثيدحلاوميدقلاخيراتلايفةنميهلاةرورضبروعشلادلوءايربكلاب
اذهفيظوتوميظنتىلعنيينيتاللاةردقروعشلااذهدلودقو

روهدتوطوبہبتزيمتفورظيفرخآلاىلعةنميهلاحلاصلميظنتلا

ىلعةردقلاف؛(تاذلابيمالسإلاماعلادنع)ءرخالادنعككفتو
يفءاوس)ةيتاومفورظيفخلاهابميظنتلااذهفيظوتو؛ميظنتلا
يتلاتايطعملايه:رخآلاماعلاككفتباًمئادتزيت(ثيدحلاوأميدقلا

هفعضويمالسإلاككفتنإ.ءاقبلاةيرظنيفقباسلاليلحتلاتزرفآ

.ةزرابلاةجيتتلايههذهو«هدوعصوضوجىلعدعاس

ركفلايفةقيرعةنميهلاولالغتسالابحوةيرصنعلاتايطعمنإ
يقيرغإلاركفللميدقلاليلحتلايفكلذرهظيامك

.١۳٠:برعملاناسللا()

 

٤
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VA.ءال€مطرحاودع JAB JA?

€اعيبفرتكربلاارشاتللمرمنيتاق

eان8:ميرم] e?

لال€يلباقرألةكبتملارمالإهرالككككبت

?EE[۱۸:نارمع

اتلييوعاردتعاأتمكلَعينكشاصيرالربلملكريتاج

۷۹£...10۹8ترتب€كيتاعمهقلكأانتاهلااذارركعىنا

?EÊ:تربكنعلا]4تِأدنعادو

?O:رجحا]4ليلامَنَسل

شعالردلعتيركيتكلِإيبكأاتركندقتايتنل

?TOV[۷٥:دوه]فَویشیکلمیرنإاي

رعنيبلللاطبعافكتكولرمبلتيراةيوباط

هلاققالعنكوتلتبعيرنايفمدنيامتلزينتنارمتعكنت

E:نارمعلآ)$َنيَوَسْلاب O ASees?041

?.FV....:مورلا]4سارَتىلاقاتريل

وندينوارنبركيكلايليرباتعاكأرمكركنت

?١٠E:حون]4بأكللمبريجللتيةر

?۴B[¥4:دوه]€نيرانِيتات

اعي©6اكقلااتأعللاامنأيبللإشيلارل

:سبع]«يأمتت6ەر(نبيررن

Te1?

e?16۷:ةرقبلا]€.نيىلهوبزآامينمكنناكتل

٠١١٠:ةرقبلا]€عتراينيةديَترسلعزأايتكنيكاكنتت

?DE[٠1:ةرتبلا]4ارمقامُشَداَرَكشرتيبل

?ETe[4كبأللدلير

ملطیہقلا١نلت6نبعلمعزفركأنينأمرعيف

?WA[46؛دره]€نلجأنِدكتنأكيللإ

نألعاميككلعلمتىيرشينيجبرانايلات

?FAAe[At:فهكلا]4انسمريلاب

14YWEY:رمزلا]وتلياللَيبنياىميلكلث naan?

مبتدمىييأقبكَمبكيرايربينأعَبلي

«يتلاعهيولانإ"ةيكيتلكمكيدكنيمكس

a۹[۹٤۲:ةرقبلا] . CEE?

o

  

۷۷
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ركشلانكتبتريابثكتجرأهَلريعمك

1WY:نارمعلال€رقنبر A CY.?¥4

1A4 L۸?

0۷6بت1۳۷قل4ڭمزفرنتالآزآككأناكنيج

۱۷۸:تارمعلآلوفايبابنوبةَبتلايننيلرماريل

ةيييلأدكَعامليلامدَراؤيبنقلالجيلارت

?REE:سنويڏ€با

,annةرقبلاا€ةعيللاىبلوانإدكاكرلاک133 [e?£44

باأالعدعلأابميكلباللاوأاعاخيمكليو

ns]1ةرقبلا]4ونهبالياعتيوبلمشات n?1۹۷

٤7۳اعاياكوألهناا¥ےلاباتنکلفقا

14Ve, ?ا[٤١1:ةدئاملا] 4e

ودعءپتوباللاطايربیررفنيمتااٿمهلاريل ولو

٠۵۸:لاقنألا]4هليا?arلرھننمناوْمَُوَُُو

WY PEA CPE PPO PEY AA ETA e YY EYE YAO YAS YY

OAA Cc OAE OYA OVA E14 A

PAaes:ةيوتلا]عظفار e ee?

١E۳n?68°:مورللاةكرشلاماكتررسااشيقر

«ارقےکےبناکاتنیمراشربملاتيار

?EÊe...[1۷:ناترفلا]

?4dAيدكاقرميلابتابلر

ترألاىندَشكهراتنيامرأبشتانكنرو

YA:نانتألا]4رب ee, a[vr?

بواليمابترربملأتشك< پاممشيت

اكرممتماشاابفکرنجرکبیبتربل

۸£..ء4:ةيوتلا]4تركتتکماشوفدےکمراڪ

a۵?4دمَاتعهتممتنتٍلةيرَالعارتتا[We?£41

PVA:لاقالا€1مكتىنمكيننرل ese es, [VY?

  
۵۷ ٠...4رسلعوأيكمثكنير

WA WY AW.? ..:نوتؤملاا4هديردميدمرر

:توبكشعلا]4ويلالإاملیااترلَو

YIP EYIN e14 CAF . Ltr

4۷۹ 5 ?ىروشلال4اييموبتساط
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v?۹]تارمعلآل4يردنننهويامامكلكرليلايفةر

بتتلاريعلإةرلررعهلأكبتاراتو

O?£۹۹]8€ةتمكب

o00]۹.مامنالاا€تبكيانکتیانقایسبلزتيدر EA,?

مكنلرشيزاكيريالالعءانفرستالتتكأمنتجالو

AVAaaa?144:ةرقبلا]4اديك

?EVV[١١1:دوه]€الطنيالإاكر

B0۸اسدلِناردل [E?

ادعملكبتزأركيلاخباتربليادلاتتيلعارترج

?AY[٥٠1:نارمعلآ]

نئوخلکمکاوکہیلشننيهکمایرليسرل

اه5نلرتاثمرقلتملادماکدوس

?Ê:نارمعلا]€رحولت

1۷BAA:ةرقبلا]€مكيللر COVA EV AAS OVA oV anan,?

نعكوموفونريللإنوحيأمكيكيلر

٤٠11Yo:نارمعلآ]كُلمامج OAT AP CAVA WY?

?15EVEeeeلل€مقلمتعااووبيلاقعيلرل

ألالانييكربمريعاحملارقاتراغا.لحنأتر

?6E4eee:فارعالا]4اراكمبايدكىن

روفنياولالمرنيميالأاوديلااماماارج

?E]۹دل€وايکن

هلانسرفيألايبيفكتبساقاوللا

?EADa[Y1::ةرلا€لعلسود

EEO]4:جلا]€رزدرعترفلهلانإنمهلا aan,?

۽صايررکبرآتکاکزینیمكارو

]۳ا
BEE?

?1۸5Ê:ءارسإلا]€اليكالإرليلآنيرل

مبنيلکنیرتولاسالاككر

4کاتفلکمامعَاإتبرنأىبايبةت

[۱۲۲:ةيوتلا]
WAT eA AP eA oV ÊO?

:مسالا€لالإدجنتريربلالريصألايفواكنما

fA?۷
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كليفاإكيلرمكيننيغيألاربتلانحبيلنير

٦..[٢۲.مورلا]يييي

?o۳.۲۳۲:ةدانل]انبيسالااأااتكانمر

هَرهي1كاكومتبلكبتول ک0€ةييقلايوخلايوك

?WA[۸8:نارمع

۹۳۹:فارعألا٤ولتفيَرَألاىمنين

جكيهاانناربنےبرغناياكيلابابو

نإا1شربذراباتكَلاورتنالوهاتوخي

POTاغ«تيش e e ea[41 e?

AE...?۹¥]54مالايلاوأانييأرقاايلاتعئيلااب

۲۱۷1۷٤رپاميبابلاككتكامراغلهيأىبنبأنإبب

4۹4£17ا

كيدليلاوأيلبمكناثناءبيلاهلاقرط LV?£10)1:ةطاجللا€يك

?VE.4۲۹اَبمانسا

۹1۳



 



 

ۃنولشلوہاغاارف

امهيلعامنإوكلامذخأوكرهظدلجنإوءعطأوعمسا»

e?0¥«متلمحاممکیلعو

PAY....يفولومعلااوبلطا» neee e?

?PAY......؟شيجلازيهجتلضرتقيناكةيلوسرلانإ

ملعلاضبقيةينكکلوءسانلانمهعزتنياعاعاملعلاضبقيالهللا

اولسًالاھجاًسرؤرسالاذااًلاعقبيلاذٍإیتحءىاملعلاضب

 

  

?LE!اولضأواولَضَف؛ملعریثہاوتفاف

۱۸۸٤....اھلددینمةنسثملکسارىلعةمألاهذهلثعييهللانإ»

ئ۸

YES?

?,e..«همئازعىتۆتنأبحيامكهصخرىتؤتنأبحيهللانإ

Fe...ثلثىلعرواشييبنلانأ» VAeee o?

rer?

كشقسودالبلابارخوةنتفلاراشتتالاًميظعافمامإلاةقاشميفنإ

OOee ?«ءامدلا

يفاهبىدتميءامسلايفموجتلالثمكضرألايفءاملعلالثمنإ»

?W۴eeهةادهلالضتنأكشوأموجنلاتسمطاذإفءرحبلاوربلاتامل

?Aaa«مكملعنوذخأتنمعاورظئافملعنيدلااذهنإ»

۸.........!مكنيدنوذخأتنمعاورظنافنيدملعلااذهنل

0ولدقلهأرواشلاتقلانميراصنألاكلامفاخاليهنأ»

LEEEEE ?«لاتقلاىلع

انرسعوانهركموانطشنميفةعاطلاوعمسلاىلعليهللالوسرانعياب»

قلابلوقنوأموقننآوءهلهأرمألاعزانتالنأوءانيلعهرثأوانرسبو

e.?0100¥؟مئالةمولهللايففاخنالانکامثیح

هلهأرمألاعزانالنأوةعاطلاوعمسلاىلعويهللالوسرانعياب»

٥۹



 

٤۵٥....اااناهربهللانمهيفمكدنعاحاوباًرفكاورتنأالإ

?90۷e«عطأوعمسافكلامذخأوكرهظبرضنإوعيطتوعمستا

١۱۳...«اضعبمهضعبناذآىلعنوذؤينيذلاكاونوكتالوتقولااوملعت»

بضغلايفلدعلاف:تايجنللااًمأ:تاكلهمةثالثوتايجنمةثالث

.رقفلاوىنغلايفدصقلاوءةيئالعلاورسلايفهللاةيشخو؛ىضرلاو

neee?£۹۸«هسقنپءرملاباجعإو؛عبتمیوهوخحشف::تاكلهملاامآو

4۸£...لداعمامإ:هّلظالإٌلظالمويهلظبهللامهّلظيةعبسا

ارلاسا؛مکیلعبجيالاممکنمنوبلطينوضقيفءارمأمكيتأيس»

نماوبلطاممهلنوعفدتف؛مهلاوفوتلومهوبستالومهوطعأفكلذ

?0Vنعانتنسلأفکتويفمهوعزانتالوملظلا

:اولاق«مهقسفومهروجومهملظنمرکذو(....)ءارمأنوكيسا

:ءاملعلالاق.اولصامالءاولصامال:لاق؟هللالوسرايمهلئاقنأ

ءكلذباورهاجينعيءةالصلااوكرتاذإقءناميإلاناونعةالصلانأل

  

?BÊ«رفاکلةعاطالواوداكوأاورفكدقفهباورمأو

?4Aنيعبسةدابعنمريخةعاسلدع»

ناكاموءةلداعةضيرفوأءةمئاقةّنُسوأقمكحمةيآ:ةثالثملعلا»

۳«لضفوهڻكلذىوس

?Eee«يردأالو:ةيضامةّئُسو«قطانباتك:ءايشأةثةئالثملعلا»

?AE«ليئارسإينبءايبئأكيتُأءاملع»

YW LY?

?MAÊ«ءايبنألاةثرواملعلا»

ء۹1

٢«

۳A YY?

ناكوءهلمحعاطتسيالًالامونيليجنيبامنعمالسلاهيلعىطعأدقف»

?٤ET....مهردالورانیدهدنعتیبیال

?,TA«ايغمدعيملمهنمرشتسيملنموءادشرمدعيملمهنمراشتسانمف»

وىلعيرعللضفالالأ«پارتنممدآو؛مدآنممکلك»

 

?WAeeeالإةوسأىلعضيبأل

٢۳۲..«هيلعىلعيالوولعيمالسإلاذإءةيئارصنالومكيفنعفرتال»

?LAE؟سكمبحاصةنبالخديال»

يفدباعلالمعنملضفأاًدحاواًمويهتيعريفلداعلامامإلالمعلا

?EAA«اًماعنيسمخوأماعةئامهله

?a0االاةروشمدعبؤرمأكلينل»

٦
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?.FAOe«ةيزجنيملسملاىلعسيلا

:ناتئاطبهلتئاكالإةفيلخنمفلختساالو«يبٺنمهللاثعبام»

عوصعللافهيلعهئورشلاہهراتةئاطبوهيلعهثحتوفورعملابهرمأتةئاطب

 

   

  

Beae..للامصعنم n 7 EEE?

IEناشتانممدنلراختسانمباخام» TEE?

هنألابيملعالولفءوفعلابيتيصويمالسلاهيلعلازام»

?Baادودحلاكرتبينيصري

نُهللادارآاذإوءهیأربینغتسانمدعسالوءةروشمبدبعيقشام»

?OE«هیآرهنمدسفیاملوأناکاًدبعكلم

اتلكونيمينعةمايقلامويروننمربانملع

ee?4۹4۸«اوڵوامومهيلهأومهماکحآيفنولدعينيذلا:نیمیهيدي

?.e1......«يلعويلفاعايوألاکكرثنمف

نمابابيتآدقءاهلبقفةيدههليدهأفةعافشهيخألمفشنما

?OLEWEEباوبآ

?O0۸...اشانعلهیلعفيتتأىشخنم»

a0۷.ادیهشوهفهلامنودلیتنم» EE?

?BAوءارمألااياده»

?.e۸..؛كيلإىدېيلهرظنتفكمأوكيبأتيبيفتسلجالعد

هنعنوفنيءهلودعفلخلكنم-نيدلااذهوأ-رمألااذهلمجد

?.YEN......؟نيلطبلالبوأتو? نيلاغلاوأ? نيلاضلافيرحت

ریغبنوتفيفولسيًالاهجاًسوژررسالادذختپمثىاملعلابعذي»

aes۔۔.انولضيونولضيفملع a?

۹Y۷
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مدار

1

١١٠٠۱۷۸:(مالسلاهيلع)مدآ

4£٥٦ء۱۸٦۳:يدمآلا

٩44:(مالسلاهيلع)ميهاربا

۲۷۰:(ريزولا)سيردانبا

٠٥۳:قرزألانيا

4۱۹£۱۳۲۹۳۲۹:ریشبنیا

يبلكلادمحممساقلاوبآ؛يزجنبا

‹41۷7ء4176ء5١6٤:يسلدنألا

?aء۹

۸٤۱٤۱٥۳۹٥:دحاجاجانبا

6۲۸ء۳۲۹۴۲۹۷٥:بجاحلانبا

۹٦۳۸:ٹراحلانبا

۵۲۹۵۳۱:بیبحنیا

۲٣۳:بیطخلانيا

ء٢٤٢٠ء۱١۱۹دبعنپا

s۳ FEY YAY YODA YEY?

uo PAE oOo EY. E,?

u EEA ERY iE c۹?

EYE EV Lc Eo fol?

O4 A4 cole VA?

دىحأنبدمحميفوردلانبا

(BY:يتسسحللا o?

»۱۹۲۱۹۳۰٠۲۳۹۳:دشرنبا

?a۳4ء۳۹

1۱۹۹:يركزنبا

۹۹

٢٥٣۳:نادیزنبا

٤٥٤٦٤:نوملسنبا

?4۴A؛يدهللادمحمنبأ

١٤۱نبا

۳۸۷:ساشنبا

4٤۱4۹۱440514۷:دابعحنبا

9۲

۲۸۰:سابهنہا

7٦5۱4۱۹۷٢۴۳۲۹:ربلادبعنبا

٢٥٥:مالسلادبعنبا

4۳۸) ۳۴۷ ۳۲۳ ۲۷۸ ?:ةفرحعنبا

o۴4 o۹4 ov t۹

٤٣٤۳:(ةلبيديس)زوزهنبا

د۲۰:هللاءاطعنيا

١۱۱۹95۷:رمعنبا

۳۱٥:نوحرفنبا

PEA YA É1 Y۹ : ?(مامإلا)مساقلانبا

٩٩٤:یرکلانبا

4A?400:بيطلاخيشلا+نارينبا

Yo «¥?

ء۹۹:لضفملانبدمحمءناريكنبا

۳A ۳¥ LY?14618۹4

۹

۳۲۳ء۱۳۲۲:دیعسوہآ؛بلنہا

٢۲۰:یسنبدمحمبابلنبا

۵۲۸:دوعسمنبا

۰۱۳۷۲٢۳۷٣٤۳۸:روظنسمنہا



 

:يناميلسلاهسبتقاامكثيدحلايبوروألاركفلاليلحتيفوأ«ينامورلاو

(رماغورماع«فيعضويوق)ىلإضرألاىلعةيحلاتانئاكللةيميسقتلاف

ةيلاعةيرامعتساةوقكةينيتاللاةيروطاربمألادهعىلإاهلوصأعجرت

ةعبشتمءةقيرعةعزنوأةيتهذنعريبعتيهنذإةيرظئلاف.تاذلاب

ةمدخللاولهرابتعاوءرخآلاراقتحاو«قوفتلاوةنميهلاوءايربكلاب

هتطعأةينيدةلاسرىقلتهنألالإ«ضفرلاةعزنلمحيالوهوءةرخسلاو

بييكلذل.(ةيلضفألا)ةنامألاةفيظوبيلاتلابوءغيلبتلاةفيظوباًروعش

ثيدحلاخيراتلايفتزربمثنموهدنعةلاسرلاهذهبرض

رصتعلاقوفتةنايصلةرورضكماعلانيتلتوأءةينيتاللاةيلاعلاةركف

ةقيقحلاهذهدجنوء(ةيراضحللاوةيعونلا)ةقلطلاهتنمیهةيامحوينيئاللا

.اهتازکترموءاقبلاةيرظنئدابميفةزراب

ةردقلايف)ةيفالتخالاميكحتوزئارغلاميكحتًأدبمىلعموقتيهف-

.ممألاوبوعشلانيبةيرشبلاتاقالعلايف(ةيلاعفلاو

فنعلاوةوقلالامعتساو(عزاتتلا)عارصلاًادبمتذغتامثنمو-

.ممألاعمامتاقالعماظنيفاًيساسأاًركترمةنميهلاو

ةوقلالوصأراكتحاتربتعانيفلاسلانيأدبملانماًمالطناو

? داصتقالا-ايجولوئكتلاوملعلا:ةوقلاتامزيناكيم/تايلآ)

يف=ءاقبلايف)ةيباختنالايفاًنوناقينيتاللاسنجلافرطنم(ةيلاربللا

.(ةقلطملاةنميهلا

جامدإًادبم(تايطعلاوفورظلاروطتونمزلاعم)تدمتعامث

ليلدلاهرابتعابءاًّيساسأاًركترمينيتاللايراضحلاماظنلايفرخآلا

تاوطخهيلإتكلسوء(ءاقبلا)ةنميهلاوقوفتلاوةيباختنالاىلعىقيقحلا

اهتصخشيتلاقيوطتلاةيلمع:نماهيفتقلطلاءةقدبةسوردم

 

يفةلواحم)هباتکيف(م۱۷۷۸دنعتاذلابنومضملااذهدجوي

lêleالخل! (Essai sur les maurs?هفصويذلاملسلايرغلاعمتجملادض

ثويسنرفلانويعوسوملاهضرعفصولاونومضلاسفنو.اًدجةنيشخفاصوأي

ءرصحلاقوفتةريثكةلثمألاو«رشعنماثلانرقلافصتنمدعباّضيأبوغمادض

.ةيبرغلاةلأسملا:باتكيفضورعمكلذلكو

-J.Hess: La question du Maroc. p. 94 et 8.

0



PAE LAF AN

۲۸۹۲۷٥:دمحأاومانيا

٤٤۳:ٽقوملانبا

۳۵۳ء۵۲٥۳:ساحتلانبا

٢٥۳ء۳۵۰۳۱:لیذهنیا

نبدمحمنبسنوينٻسئوپنبا

ء۳۲۹١٤٤٤:(دساحوبأةعنم

AYA f14 EW?

٢٠۲:قيدصلاركبوبأ

۸٥۵:جاجحاويآ

٢٠۲ء۱۹۹4:ةفينحوبأ

۵۲۸۵۵۷ء١٩۱۹:دووادوبآ

١۱۷:ءادردلاوبآ

0۷٥:ريرضلاسابعلاوأ

۳۴۳۰:ورمعوبا

١۱۲:مساقلاوبآ

۲۰٥:(خپشلا)نيدموبأ

۵۲۹:یسوموبآ

۹۸٤۹٥٥:ةریرهوبآ

1:فسويويآ

ء۱۸٦۳ء٦٠۳۱:نيسحلاويأ؛يرايبألا

VR?

١۱۹:ةيميثنبدححأ

۱۹۵٠۱۲۱۱۵۷٥:لبتحنبدا

١١٠:اشابداؤندحآ

1:(يكللابجاحلا)ىسومنبدحأ

BY FAY 110 ۷Y ei?

٦۲۹٢٤٦۳:ةييهلادحأ

۰٦0:يساطولادحأ

٤٣٤۳:دمحمرضخألا

1۴ء٠٥:(عالسلاهیلع)سیرها

٦۲۷:(يرغماناطلسلا)سيردا

ء8454ء۳۹41ء١1١٠١1:وتطسسرأ

u EE cEEY cE CEY?

0£4

١٤٠٥:بیکش
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0۵۷:احسا

7٤٤:ردنكسالا

44£:(مالسلاهيلع)ليعامسا

AB£:(يرغللاناطلسلا)ليعامسا YY?

٠٠۲:(ةماميلالماع)يراصنألاديسأ

٢٠۲:بهشأ

o۳۳ ?:غبصأ

ورمىعنبيلعنبدمحم؛يوازألا

١۳٠:يسافلا

٢۲۵ء٢٦۲۲:نيدلالاج:ياغئألا

81۳ء447١1٤ء١۱:نوطالقأ

E۳?

:يشكارلادمحأنبدمحم«سوسنكأ

EY re?61ئ

of LEN AA?

يماهتلادمحم‹يسوسلايليقعوبلا

TAV:يسانكملارداقلادبعنيا «4A?

٤٥£:(يسابعلاةفيلخلا)نيمألا

١۳٠:مالسلاديع؛يدوألا

?٢a۳:يعازوألا

٩۵:(اینابساةكلم)اليبازيإ

دب

۲۹ء۲۷:رتلو؛توهجاب

۲۲۹:نالور؛ٹثراب

۷۷:ودزیوم؛تئایراپ

۲۳۳:نایئاہ

٣٧٤ء٢٧۷٤:رکبوبأ؛نالقابلا

LB E۹۷ ۹7 ?:يراخبلا

o0 o

۱۳۱٦٢٤٤:يرفج؛نوارب

۴۳۱٢۳۳:يلزربلا

١٦۱:شاگري

۸۲:(جاحلا)لطیرپ

۳٢۳٥:يطاسبلا

١١٠۱:سومیلطب



1۹۹يوغبلا

۹طارقب

:(ةيرداقلاةقيرطلاخيش)دمحأ.ياكبلا

۹٠1

۵۹۳:دمحميواركبلا

ء۵۵:نوماملانب؛يئيغلبلا

s11 it¥ Fe he?

£VA s۳?

۸۲:كالدنب

AY :Bendahan ?ناهد,

۸۲:فسوی؛نیکزتہ

٤۸:یسوم؛حالسنب

?AS:ماهاربا:لومیشنب

٤۸8:(يدوهيلارجاتلا)ميعتب

۸۰:حادوجءلییلوئپ

۲۲۷:لراشءریلدوب

1:(مورلاكلم)سنايئیتسوہ

۱۱۴۱۹۹۵٠۳:يريصوبلا

٦1:جروجءيلوپ

۰٦٠٢۲۵:نویلبات«تربانوہ

۸۸:لیمإءيوہ

۲۷۲:(لاشراما)وجيب

۱۲۲۹٢۱۲۳۰۲۳۱:لاشرام«؛نمریب

بطلاةسردم/بيبطلا)نوريب

١۵٠:(ةرهاقلاب

44£ء۳۸:يواضيبلا

ساٹ

4۱۳۹ء۵۹4:ميهارپا

YO ses YEA YEA oY?

s¥OA YOY Yo Yoo sot?

۳t?

۳۲۷ء٢١۲۵ء٢٥٠۲:ةدوسنبيواتلا

?۳Y:(يزيلختالاثحابلا)ينوات

١۹٠نيدلايلو«يزيربتلا

٢٠۲يزمرتلا
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+١٠٠٠٢۳٢:(شيديدم)يلع؛يلوستلا

YY PPA PY Ve FA?

£11 E1۹4 AV iAP PAL

?١٠٠:ميهاربانبدمحم:يسوسلايفيطتلا

?١١٠:يفيرلادمحأ؛يئامسمتلا

۹۲ ۹۱ ?:يوسنرف؛ياسوت

?:ناميلسنبدمحمهللادبعوبأ؛يسئوتلا

1۵

-س

١۱:دباعدمحم؛يرباجلا

۰۲٩وزیلاج

4٦٠:(ريزولا)يعماجلا

+۹:دمحمنبلعخيشلايناجرحلا

B04 ۰?

ء١۸ء٦ء٤٤دبعءيرثازلا

YYY YVAN Y4 YA TY?4

YWY TVS YY?

: ?(هيشفلا)يطابرلامساقنبدمحأ«؛سوج

sof YO Tol ee ER

EYE

۱۹۹:(ةمالعلا)مالسلادبع؛سوسج

Yr?

١٤۱:يلعنبنمومنبدیعسءيلالجلا

۸٦۳ء٥٠٦۳:(نيمرحللامامإ)ينيوملا

١١۱ء١۱۱5١١۱

T1 4i?

حح

١۳:هللادبعنبیفطصمةفيلخيجاح

¥٢:مکا

٥۱۷۷۷:لومیشنبمیاح

٥٥۵رظنلانببابحلا

?TAL:نسسحلانبرمعنببيبحلا

١٠٠:يسافلايبلاعثلادمحم.يوجحلا

A AE r eh VF?

۹۳۹



£1۹۸ ?ء۹۷ ۹7 148 ۹E

¥0

۵۵۵:ناميلانبةفيذح

۳۷:(خيشلا)قارما

١٦٠:(يرغملاناطلسلا)لوألانسما

U۳۴ AYN YA YF?

8Y۸ i AYY ۹?

Pr Pars sto cA?

i۳ 7 eh e ay?

Be A۴ PE PF PY?

A?)اo?٦01O۳)?

۴۳۳۲0۰۸004:نسحلا

۷٥٥ء١٤۱۷:يرصبلانسحلا

١١٠:يدنفأنٰمحرلادبعنسح

١۰٦0:نوضرعنبنسحلا

?YA۳:مشاهنبنسح

?YAL:مشاهنٻنيسلا

۱۹۹:باطحلا

۳1:(مامإلا)رافلا

٥٥۲:جالحلا

:يشکارملانبرهاطلا«يوما

1۱۳۵

ء7٠ء١۹:نيدلاردب؛يمومحلا

۳0

٤:مالسلاديع«رميح

-ح-

۳۸۸:دیلولانبدلاخ

نبنشحرلادبعناطلسلاثنب)

۲۱۸:(ماشه

1۸۷:(خيشلا)يلع؛يعازخلا

Yao : ?ياطخلا

۳۹۷ خن۳۸۹ ?ء۱۲۷۸٦۴۳۲

OY OYA OYY o1

a۳۳

۷۲0۳صاونلا

٢۹۳
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a07 ۹1

۸5£:ملسموبآ

2

۸۲:نومراد

ء۱۳۲٤۴ء۲۷۲۹:زلراشت؛نیوراد

YY?

٢٤۲۱:سوفیارد

١8٠٠1۵۸:حلاصنبدمحأ؛يعرللا

٠٠۳:(خيشلا)قارمادمحميواتردلا

ء١١٠۱:يولسلايلعنيدمحم؛يلاكدلا

۹٤oY oY?

1۹5ء۱۹۳١٤۱۹:يولهدلا

?٤r:ييسرام؛رییقيراليد

۸۲:تناشیلید

41`:(ينامورلاروطاربمالا)ستايتيلقويد

س

١١٠:نيئرقلاو

71-

۸۰٤ء١۱:يناهفصألابغارلا

۱۹۴٠١٤1۹:يعقارلا

٤۷٤ء٤٤۱٤:دمحم؛نوهرلا

1۹:میهاربانبدمحم«ينادورلا

٢٣٤۳:نویلشور

٢۳۲ء۸٢۲۲ء۱۲۲۷:تسنرأءنانیر

دز

٢٠۲ء۱۳۹٠٠:دمحم؛ينوهرزلا

:سابعنبفلخمساقلاوبأ.يوارهزلا

٦1۱

١۱۹:تباٹنبدیز

١١٠:نيمألا؛يديزلا



?eص=

۸۲.لیبئاس

»۵٦.ميمااروپانيدمحمءيعابسلا

a1۹ 0?

1,۳148:يلع+يكبسلا

۲۲۸:تریره؛رسلیس

٦۳۲۸٦۵:نوئحس

?e۳۹:ی۽ارسلا

۹۲٥:يولعلاديعسنبدیعس

١1۳:(يضاقلا)دمحأ؛جريكس

٦۳۰:يوالسلا

?۳Y:يسرافلاڻاملس

١٤۵۱:دیعسنبهللاديع؛يوللا

۲۳۹:(ينامثعلاناطلسلا)ثلاثلامیلس

١1۹:(ناطلسلا)ناميلس

ء۹٠ء١١:جرعألانبدمحم؛يلاميلسلا

sS £1 L0 FA e۹ CA

«008 O0 ?ء0(ء44 EA yv

۱۹ ۱۹ ?ء۴ء۹۹

“۳ ?ء۹ ۴ ۹

u i YT As see

s۳1 YE۹4 YEA YEO NEE

ste PA FEV Lc

£1 keV sen chef

ENT iEEY EN

:يزودألاميهاربانبيرعلاءيلالمسلا

TA?

۵٠:يسوسلادمحمنبيلع

4۱۹۴۳11۶

1Yo Y0 APA AYY s۹?

s5 F0 rk e ey?

Pot et Ps PYF YY?

SPAY VO PVE YYN?

eA PAA PAY LFA YAY?

T44 AV AE PAP AN?

1۳۳
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o EVY EV E E e۴

B٣? 5۱۹۹

?١1:(يلاغتربلاكلا)نليتسبيس

۸۲ ?پوقعیءایوریس

?١٤۱٠۰٢۲۸:يطويسلا

“
- ?س -

?ء۹۸٦۳ء1۹۹4:قاحسلاوين؛يبطاشملا

£18 PAF LA

?ء۱41401۹۹4:(مامإلا)يمذاشلا

aay

۲۳۲:ماشه؛يبارش

e:ينارعشلا Y۷?0۳٥1«

۹1۷£4۳

٢٤۲:(مالسلاهيلع)پیعش

۲٩:كاينالش

۷۸:دروفملش

لضافلادمحمنبانومأملادمحم

?YAR:يسيردإلايئمسلادمحمنبا

٤۹٤٠.ياشوشلا

٢٠۲.يناكوشلا

۔ص

1٦٤ء5٤ء٤٠:دمحأ

١١٠:يطابرلايبثلادبع

۸۰:نهوک؛لالوص

:ينسللاهللادبعنيدهأ‹يريومصعلا

١۱۳

١١٠:ديمحلإدبعميهارباءدايصلا

۔ط۔

۸۴:ماهاربا

٢٥۲يواحطلا

نبدمحمنبدمحمرکبويا.يشوطرطلا

۳۳۱١٤۳ء٤۲يرهفلاديلولا

sf F4E PAT o0 EE?



s£8% to

sof o۳ E۹۳ 7۹4

o00

£۹٤ء۳۳۳۴:ةعافر‹يواطهطلا

۳۸۱:دححأنيدححأءيببطلا

۳۸۱:دمحمنينيسلا؛يببطلا

-ع

۸۳:ناج؛سارطلاع

١۵٥٠۳٥۵:تماصلانبةدابع

۳٠٥ء۹٤۳۸:(هيقفلا)دمحأنبهللادبع

۳٦٥۱٥٦۵ء٢٢٤۲:دیعسنبهللادبع

۲٦۳:(هيقفلا)دمحمنبهللادبع

۸°:(ةمالعلانيسايهللاديع

ء٤۷ء۷۳:(يرغملاناطلسلا)ظيفحللادبع

eYTAY YEE YF o۹ YA?

T4 YAS Cc?¥40

١٤۱:سوبحنبسیخنٻنٰمحولادبع

١۳٠:يسلدنألايقرشلانشحرلادبع

٦۸٥:يقناغلانُمحرلادبع

٠٠۲:رصاتلانُمحرلادبع

: ?(يرغملاناطلسلا)ماشهنبنمحرلادبع

«AT s۸0 Ar 14 10

145 AA AA AA AY

e۴۷ Ye YA YO ay

4۳V LYVY YY s4A

sr F4 PN Fe TYE

«OY O1) EE FEF E

a۳

نمسايبرغملاناطلسلانبا)زيزعلادبع

۷۸۳١1۳ء۷۳:(لوألا

L۳ AA YARA YT TY?

0814

ء۱۵۱٤٦٢٤٤۲:دارمميركلادبع

O15 O۴ hE YEA Tho?

AYق1ل۴ف0 O15?
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BAO OAS OAT Lc OAY

۳٠:ينسحفيطللاديع

۲۳۹:(ينامشعلاناطلسلا)ديجملاديع

سافبةاضقلايضاث)يولعلايداهلاديه

٢۸٦۲:(ناطلسلارهصو

٢٦۲:روصتمنبباهولادبع

۵¥:يرصحلاسورديلا

۳4۳:يسوردبعلا

٤٤٤:نافعنبنامثع

1۳۹ ?١6:دححأخيشلاء؛يقارعلا

«Ve YT YoY YEY Ye

YAY YAY YY ıs ¥¥¥ LY

O ۳Y۴ ۹1 ۹۳ AY

a۳

۱۳:هللادبعءيورملا

٩۷٤:ةلودلادضع

۸۰:ولاتفع

١۹٠:بلاطيآنبيلع

ء١٠۱۱۸١۲۲۴۹يلع

sPPE PPT YEA YE)?

CoE ۳۳۸۵?1۳810

O1۷?۸1۹8۷۰ف

oV 0V0 cov?

B۸?

ء٢٠٢۳۸۸۳۴۹۸:باطخلانبرمع

?0۹4ueف٦۲۲۸اف

ofA?

٢۳٥:زیزعلادبعنبرمع

٢۲۰٠۳۹٥:ضایع

غ

نبهللادبعوبأيضاقلا؛يطانرغلا

٢۳۵:قرزألا

ء۹۲ء١٤۱۸:(دماحوبأمامإلا)يلازغلا

Yo Yo Yor YEA Yee?

۹۳



ء٢٢

AT?۳41

?\A.ميركلادبعءلاسخ

BAY:ميركلادبعبالغ o11?

4۳۸4 TA TOV

۰
pT

9 ?١٠:ظيفحلادبعءيسافلا

۳۸۰ ?:رداقلاديع«يساغلا

?۵٦۲:لالع:يسافلا

?۹٠٥:يلعءيسافلا

?٢٠۲:داعسنبیسیع:يسافلا

?٢٣٤۳:يلقصلايمطافلا

?٦۱:ریبلاٹ

44 ?:(يرغملاةيجراخلاريزو)طيرغلوضن

?١٠٠ء١۱:ينايفسللادمحم:قالفلا

e AY e YAS CAPA SAY sey

sS YEE YEY YO Yoh

PET iE PEE eV YEA

۳V4 Fort For PEA EV

4۳41 LFA PAA AS AY

se EA EE seh Ee PAY

u iY ۴Y EY E۹

sift tke EPA LEPA EY

EOE sor - E4۹4 stn

£11 04 0A 1٦0? e

LEVY EV f1۹ E0 EY

- AY i EVA EVO sc EV

EA E۹4 4e cEAA GEAN

011 ?ء0ا۷4ص

۵a۵

بوذجملانيريبكلادبعخيشلا؛يرهفلا

٢٤۲۸:يسافلا

١٦ء٤٤ء٦۱:ریتلو

٢۲۲:رېیف

۲٩ء۹۰:لراشوری

حلاصنبمشاهنبدمحأخيشلاءيلاليفلا

1۳ع
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?YAYينسحلايسرديملاشلا

1
-ق

0۵۷:ةداتق

ء۱۹۷۳٢۳۲:نيدلاباهش:ينارقلا

۳A?.

٢٢۲ء۱۱۸۸:فسوپ؛يواضرقلا

۷٥٥:يبطرقلا

۲٥٥:نالطستلا

٢٠۲:مساقلاويا:يريشقلا

٢٤۵:رصيف

دے

ء۱۹۸٠٠ء۱۷:رفعج؛يناتكلا

a0۹72EF۴?

٢٦۲:نومأملا؛يناتكلا

٥۲۹:يقابلادمح؛يناتکلا

ء۳۹٠۱:ريبكلاديعنبدمحم؛يناتكلا

AA oY?۹۳14047ء

?o1۳ف۳

۲۳۳:سیروم؛نوتسنارک

ء١۱:رداقلادبعنبدمحم

YEY Y4 Ye 1 ê

L۳14 PET FEE EY EY

foo or

ء۴٤٤٤ء٤١٤٤ء۹٤٣٤:ناورشوئآیرسک

hE hE?

١٦:لوألاردنسكلا

١1۵:(ربمءابطأسیئر)كبتولك

٢۲۱:وصلميلک

۱۳۹٤٣٤۳:هللادبع؛نوئگ

٢۱٦۳:يفدملانبدمحم«نوتگ

۲۸۳٠:رکبيآنبراتخملاخيشلا

84

٢٥۲دبع

١٩ء۴٩زلراشت.شتوک
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٦۱A0:نويل؛هرادوک o1?

6٦4٥:نيدلاناسل۸۰۶:سوکروک

١١٠:ميكحلانامقل۱۹۳٤٩:كادریک

1£:رشعسماخلاسيول?t۹:(رشعسماخلاسيولبیبط)يانزیک

٠۹:(يسئرفلابيبطلا)سيرائيل٤۱٤:درانیامنوجنیک

م۔ل۔

1٦۲۹:ىفطصمنبدمحأ:نيثيعلاءاع٢۲۲:لراشليال

٦8۸:لراش؛لترام۲٩04:يدازغآنسمح

٢۲۲۲۲۸:لراک«سکرامء١١:دمحبنبمالسلادبع؛يئاجللا

o۳ e AY?180€7٠۳٥ء٢۳۲۲ء١٥1٠۸٨۲۷:يرزاللا

AYe0A yV?114٢٠۲:يزاملا

YE YEY YoY AY 4e?٢۳۰

o۳44۹A۳e?۸۲:نایفکام

۳۹۲:يقلامايفارمعلادمحمنبيلاقلا؛يئاجللا

۱١67۲A:كلام١٠٠0ء١١ء١۱:ينسعللايسيردإلا T۸?

o0۷۹ SPA APY YT0

E?۳٤۷٤٤٥:نومألا

PY CPTle YAY YEA?١٦۱:غنوتيسنوام

YE PY PTY Te £٥٤٦٤:يدرواملا?4

١١٠:(بيبطلا)يعفاشلايدتفأدمحم٤۲۳۷۲۸

PEF PY FY EFE Y۹?۸٠۲:ينانبلادمحم

۵4۲ ?۱٠:يجحدمحم Ee PFA PPV ETa

io es PEA PEV EN?٢۲۰نبدمحن

PARS LAV PAE PAY oY?نمحرلادبعنبدمحميديس)عبارلادمحم

e ETE SEY EY CAY LAF?١١1ء۸۹ناطلسلا۔

Ve YEE TEs AA FE SEWN EYA EYVA Yo?

PTP PAT Pet YAN £10 E۴ 416 E44 eA?

i iE PEP YE PY EVO s14 51A EN?

O11 EAT t44 ty e EAT EA fA cA?£017

a۳۳ EAT EAN EA EAA Cc?

۲۵۲ ?:هلبعلمحن uv O EAA A۳

YAEe cA ?:ىلعدمحم 6O11 5۴ ?ف1۷فۇ

۴Y) OT Eo o oT OYY e o6

oY o۳ o۳٢ o۳?٢۲۲:(ينامثعلاناطللا)حتافلادمحم

O0 O oe o۹?0%۳۳٥بعکنبدمحم

٦1۳



٩٩٤تفسوينبدص

YATيمشاهلا Lc YA®?

٦٢۲۰.نامیلسنیعيبرلايدارملا

١٤٠۵:دمحأجالا

۳۸۱.وکپيآنیدمحم؛يناجرملا

نبنودمحنبدمحمنبدحأ؛يسادرملا

٤۵٤1.يسافلايملسلاجاا

١1۳:يزيمزللا

tVA Ee ?يدومعسلا

oV 4۹4AAT . ?ملم

١۱۹.يوانسلا

۳۲۷هيلع)حيسملا

١٠٠٠١١٠٠يرعلايقرسللا

oftEo YE?

١٠٠٠١1٠0:دمحميفرسلا

ء۱۴۹١٤ء۵۲۹۳۷

i45۹F YEA TEY e?

PAY FPA PY?4£108

١۳٠:ىشيشلا

١٤۱:میهاربا؛يرصملا

۵۳۱:لیجنٻذاعم

٢٠۲٤٥۷٤٠نايفسيآنبةيواعم

AN?£41

7£٥:يناسملتلايرقلا

٢۲۳:نوتلم

۳۸۲:(ریزولا)يهبنما

:(يسابعلاةفيلخلا-رفعجويأ)روصللا

1

۳۳۳:دمحمنبيديعسلا«يونا

۳e?

۱۳:دمحم‹يونا

٢٠۲:رظتتملايدهلا

۳۹۳٤۷٤:یقاولا

٤٤٤نبمارهب)ناذيوملا

٦۱.امينوب؛يروم

٤

۳

۳۷
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۳۵۳؛(مالسلاهيقع)ىسوم

۷٣۳.يسنوتلامظاكلاىسوم

۱۸٥زیزعيولوم

e ?ویکسیتنوم

۱٢۲۲۲۳.نایتیرکتوف

نبدمحأسابملاوبأ)دمحأ؛يروسيلا

?YA(سیرفا

ن

ء١٠ء١۱:دلاحخنبدمحأ؛يرصاتلا

Yh YE CAF VT?

FeV FT e VE o۳?

FY LP e F4A?

PPA Pe P4E۳?

a4 ۴ol oo sof?

۷۷:یقاحسازیوم؛نوهان

۷٥۵نامعتلا

1147144ء1۹4۳ء1١14يووتلا

۲۷هشتین

۲۳.يدوېید؛رومين

ےسر

۲۳۱نیغروپلامرباه

۷۳:ةزعوبآ:يربهلا

1آ:ساموط.يلسکه

١٦۱:ناجسيه

و

1۹ ?الوثري 

۰٦0.یسومنارمعوبأ.ينازولا

47۹4:مالسلادبعفيرشلا

دمحأنببيطلانبهللادبعءينازولا

Fiيسا JAY?

0.۲۹5ء00655۹44يدها:يازولا

a0
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:(حلاصنبدمحميديسهبقفلا)ينارمعيلا?۲۷۸۴۳۲۸A:(ظفاحلا)يسيرشنولا

YA?

۲۵۵:(مالسلاهيلع)فسوي=يس

?AG}11£1:نسا«يسويلا?۳A۸:جوجاموجوجاپ

۳۸
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افاغلا

أ

۳٩:يقسآ

6£ء۲4:يايفوسلاداحتالا

١1٦:(۸۷١1)تسليتةيقافئا

٢٦:وکیب-سکیاسةيقافتا

۰٩٥:تاغلاةيئافتا

١۷ةيئابسإلاةيبرغملاةيقافتالا

:(٦۱۸5)ةيناطيربلا? ةييرغملاةيئافتالا

YE 1Y E?

١۷ةيسنرقلاةيبرغملاةيقافتالا

41:(۱845)ةيسنرفلاةييرغملاةيقافتالا

۲۷۳:ةيتغمةيقافتا

١۳.نابتوادأ

٤٠٠٠٠۲ء۹۸رعزألا

7VE ۷۰ 1۹ ١6٦?

u YEY AS AES aA AY

sre eT Lo TV0 LYE

BE AY YY PEE

۱۳٥:ةيردنكمالا

٦١٠۳٠۲:طسوتملاسلطألا

115ء00414ء670۸:ايقيرشا

fo PY?

٤٦.ىطسولاايقيرفا

۲۷۳۱ايتا

1۰۳ء٢۲۲۱۳۳۸اکیرمآ

۳۰۹اكيرمأ

١٠٦٠٢٥۲:ةيلامشلااكيرمأ

۳۱۱:ىیطسولااكيرمأ

¥۷ 4٢۲? ۲6 04

E YF Y9 FFe

۸e

٤٤٤:ةيكاطنأ

É0 0 LP FY iA ?:ابوروآ

VB YY SY 0 1 ?ر4

i1 ۹۹4 AF AY oA iW

YP YYA AUT۴

s۴ PT TW YT

454 41)4e

YE1V 10o

BAA COAT É1

ك؛(لاغتريلاوایثاہسا)ایریبیا

11

۸1 ۸T ۷۰ ?:ايلاطيإ

ساسس

٢٤٤:ةموررثب

۲۷۲ء۹۱:سیراب

8۲:لاغتربلا

۸۲ ?ء۳۱۷۰٦۷ء۴۳'ایناطیرب

T81 Y4 AA AT AY

۴Y: YoY

٠٢۲۸ةلاشب

۷±ةرصبلا



 

قيوطتلاىلإماعلاقيوطتلانمتروطتيتلاو«حوضوبتافوشكلا

ةيلمعمثءيندملالغلغتلاو«يسايس-ويجلاميسقتلاةيلمعمث.يوهجلا

جامدإلاةيلمعاًريخأمثءرييغتلاتاسسؤمسرغوءيركسعلالالتحالا

ممألاةثيهماظنمنممألاةبصعماظنبتأدبيتلاةريخألاةلحرللايف

لايلاعلاماظنلاوةيبطقلاةيدرفلامثءةيبطقلاةيجاودزالاوءةدحتلا

اذكهو١۱۹۹ةنسجيلخلابرحويتايفوسلاداحتالاراينارثإلحيذلا

ةيرصنعةيرظن-ةيرامعتساةيرظنك-ءاقبلاةيرظننأحوضوبنيبتي

فيكتتو؛ميدقلاخيراتلايفاهروذجبدتمتيراضحلاويقرعلاموهفملاب

ةراضحلادېتاهلعجيامءاهتیرارمتسالعظفاحتلءةرصاعملافورظلاحم

ماظنلانإفءاهتازكترمنم.اًريطخاًّيقيقحاًديدهتةيمالسإلا

.ةيلاتلاةرقفلايفيناميلسلاهدكؤپامبسحملاعلاريصمددييرامعتسالا

ةيرامعتسالاةيلامسأرلاةعيبط

يذلاوءاقبلاةيرظنيفطيضلابةروطخلارصنعنأيناميلسلاربتعي

ةورثراكتحاةدعاقىلعةيلامسأرلامايق:وهملاعلاءانفىلإيدؤيس

الإرمتستنأنكميالةيلامسأرلاةايحنألمرسأبماعلايفبوعشلا

لالغتسالاىلعموقياذهراكتحالاو؛ممألاةورثراكتحاساسأىلع

الإققحتينأنكمياللالغتسالاوء(مئادلافازنتسالاىلع)رمتسلا

يفيساسأرامعتسالاف.(لالتحالا/ةنميهلا)رامعتسالاساسأىلع

رامعتسالاف.راكتحالايفيساسألالغتسالاوء(فازتتسالا)لالغتسالا

سسأالايفنمكينْذِإةروطخلاقمعف.ةيلامسأرلاةايحمزاولنمنذإ

.اهرارمتساوةيلامسأرلاةايحاهيلعموقتيتلاةثالثلا

راوطألاضرعنمةروطخلاهذهديدحتيفيناميلسلاقلطني

قرطوةورثلارداصمنوكتب»تهتنايتلا«ناسنإللةيعامتجالاةيغيراتلا

ماظنلانومضمنأىرياذكهوءةيلامسأرلاةدالوو

اذهلئاسوريوطتوءةورثلاراكتحاةدعاقىلعسسأتيرامعتسالا

يأربسح-ةيلامسأرلاةورثلاف.ملاعلاىلعهتنميهماكحإلراكتحالا

:.طوطخ.خيراتلاةدبز(۳)

٦£



۱٩:(م۱۹۰۱)سیراپلوکوتورپ

٢۷٤:دادغب

۳۱۵:ةياحللدالب

٥٠۳:(ةلابج)بييزلادالب

٦٤٤٠:اکلب

۸۳:طسوتملارحبلانادلب

٢٠۲ء٢٤۲۱:اینولوپ

۔ٹا

٦٤٤:كوبت

ء۱۲۳۹۳٥۲۷۳٥٤۷ء۳۴:ایکرت

ل

۷۱ء٤۲:(۱۸۹۴)رلکیبةيوت

114YVVء٢۲:ناسملت 6 E0?

ء۴١۱۱۱٤٦۱۱٢٤۲۷ء٦۷:ناوطت

FEY Pee YAP YW

?۲۱۹۴٢۳۰ء۹٥:وتکبغ

11:فودنت

e AT SAY s۸ : ?يلاعلايدوهيلايظنتلا

At

۹ ۹۱ ۹۹۱ ۵ ۸ ۸ ?:تاوت

ies

?o۸ء۵۳ء۹۲ء١٦۱۸۳:سٹوت

۔ثا

۷۳٤٤۷:ةراحوبيلاليحلاةروث

١٤٥۱٥:يبارعةروث

١٠٠:ةيسنرفلاةروثلا

ج

١٠٥:سلدنألاعماج

BY YAL : ?نييورقلاعما

۴٦۱:طبهلالابج

A»ء8۹۹۱۷۷:یقراطلبج A?

۸4

۳٩:ةحنطةرهوجةديرج

1
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۹۳ ?:برغملاةظقيةديرج

0۸A E YA iT ۹ ?:رئازجلا

۷1 ¥0 1۹4 8A 4

so YP YY 4Y A

EYA YW YT Yo o۴

ro PAY Fee rer VE

PET SPA SPE CFP YT

LOY PRAY PWV PYF PY

o۸

۸٥:اردیترزج

۳٦ء۸٥:نیساپنبهللادبعةريزج

۷۸:ریریبةعامج

۷۸:وزیلاجةعامج

۷۸:نوسلوةعامج

C.A.N.(?۹۲(:ةيلامشلاايقيرفإةيعمج

۷۰٠٢۳۰:برغملابونج

-

YE i0 eA : ?)ع۸(ناوطتبرح

«TY YY 4 AON

5 Yo YoY EE Ee

FY PIA sr e AY

LEV LAY PAY VT YEE

OV oo o OY EA

a1۳ ?ئ۲

7٤:(م۱۹۹۱)جیلخلابرح

٢۲:ىلوألاةيلاعلابرحلا

١١٠ء٠۲:ةيئاثلاةيلاعلابرعحلا

۸۳:بلح

۳۳۷:يسلطألافلحلا

۸8:رئازحجلاىلعةيسئرفلاةلمحلا

١۱۰:سشکارمزوح

۸۳ء۷۹:طسوتلارحبلاضوح

54٥0١٦٠:طسوتلارحبلليبرقلاضوملا

۳V4 1E L۳



-حس

٤٤٥:ناسارخ

4¥:(ءارضفلساةريزحلا)تاریزفللا

س

ء4۳ء۲ء۷0ء۷۳:ءاضييلارادلا

۹

-ژر

1۱۲۹ء۱۲۳۸ء۸۲ء٤۱:طابرلا

٢۲۵ء٢۲۱۵ء٢٤۲۱:ایسور

دساس

۸٥:ياتيروملالحاسلا

TVA 1Y۸ ?٦4۷:ةيتبس

۳۳۸:ةيليلمإوةتبس

O18 ۱۴۹ ۱۲۸ ?:الس

١٦٦ء۳٦:لاغنسلا

۹:برغلالهس

ء۳0A?54ر۹۹:يرغلانادوسلا

E۳?10

۸۳:ایروس

۱۱۴۲۸۴۴۳۰۱:سوس

۸8۲:ديوسلا

0۱۶:ارسیوصس

-س-

B10:ماشلا E er?

۲٩:درألاةكرش

۸۱سولوزأةكرش

۸۸:نازابةكرش

۸۸:ېاغنازابةکرش

۸۸:سارطلاعكاجةكرش

۸۱:رجورفژوجةكرش

۸۸:نهوکدووادةكرش

Converted by Tiff Combine - {no stamps are applied by registered version

۲٩:يشامیدةکرش

٤4ء۹۲:عيبرلاةكرش

۸۱:ریپسورةکرش

٠8:ةيسئوفلارتئاسةكرش

۱٩:ياسوت-تدناسةكرش

۷۸۸۸۲٩:رییلپسةکرش

٤۸:لالوصةكرش

۸۸ء۸۴:سارطلاعةكرش

AYريتنافةكرش :Vantier?

۸۸:نوکيماکكرش

8۸:يبالكردنسكلاةكرش

۸۱:1088سولةكرش

4۳:ةيطسوتلاةكرشلا

4۳:ةيسنرفلاةيطسوتملاةكرشلا

Le:برغلاةكرش Maghreb?41

47:يسلطألاةحالمةكرش

۳٩:نهوکوميعلبةكرش

۳٩:ةيطسوتملاوعيبرلاةكرش

۲۷۱ء١٤۱٦ء٤٤ء٦:ايقيرفالامش

١١۱:طیقنش

٠۳1:ةيبرغملاعئطاوشلا

=ص

64٦:ةيبرغملاءارحصلا

٢٠۲ء١4ء٤۸ء۸۲:(برغملا)ةريوصلا

9۸ء۱7ء٤۸:نيصلا

۔ظ

۵4۱:زارهملارهظ

LAY SAY (VA NY 1V0 ۳۴:

4E AF 4 AT AE AF

FEY Y4E

١٤1



-ع

٤۸:يوفةلئاع

5۷۳ء٠٠:يرعلاماعلا

ء1۷ء۸7:(يرشللاءانيلا)شئارعلا

le?

۳۹۸ء۳۳۴۷:قارعلا

6£¿ء۲4:ممألاةبصع

١٦:حلاصسنيع

7ع

١1٦٠٤٦ء84:ایقیرفابرغ

٢۲۲:ةطانرغ

۵۰۵ء۳۳۴۲:رلبةوزغ

۳۳۲:قدنحلاةوزغ

۔ف

4sAAء۳۴ء۸ساف VE V۴?

E AY?۳۹١۹۳

eT a YA sre Yr?

e EY i10 Y0 ۹E?

O4۳ 015۳ PAT?

1:عيجف

E۴ ۴۳۱ ۲۸ ۲۴۳ ۴ ۲ ?استر

6V 14 E ۳ ?ك A

s41 4 AL A۴ Y0 E

aE Y۴ 11۹ ۳۹ AE

To ¥0) ۳6 i۳e

e YY۴ Le VY e۹8

s۴0 ۹40 T۹ YY cE

o18 EV PAV FOEN

OAY

٤۸:نیطسلف

-ق

۸۳:صربق
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۷۲£ء٢٤۲۲:ةينيطئطسقلا

۔ل۔

٤٤٤:قذال

۷۷:ندنل

٥٥٥:نازول

٢٦:اییل

-۴-

17ء7٦:يلام

۷۷:رتسشنام

٢۸:(برغلايق)ةيدمحللا

٠۳۰ء۹۱ء۳٦:يسلطألاطيحلا

٤۸:طسوتلارحبلاندم

٥٥٥:ةروتلاةنيدملا

ء۱۱۱۴١١۱۹ء۷۲۷۸:شکارسم

PAY £41 YF

AA AL AY WY : ?ایلیسرم

د۷۳:يرعلاقرشا

17 1۹۸ A iV ۳۴ ?رص

YoY YEY iY

Ae OVE RYT iP iP

۲۷۳ ?:ةحلطةدهاعم

04 ?دشةكرعم

LOA iF aA ?)م(يلياةكرعم

4۸ AA

ToT YEA

Pet YY

uFEF iA

۳Y ۹Y

A0 VO VE E

«۳۳۹4 Y1۴

«T4۷ iyo

s۳) ۳۸۹

PAY iV ith

OLY e۳۷ oro o

?1٦0۸ء١:ءادهشلاطالبةكرعم

aA : ?يمئاوبةكرعم

3 : ?)م۷۸٥۱(نزاخملايداوةکرعم

?١٤٤۱:(رئازحلبابرغ)رکسعم

We : ?يمالسإلابرغلا

٢٦?



٢٣٤۳ء۴۳۳۳ء٢۲۲۰:یصقألابرغملا

١٦ء5۸:طسوألابرغم

۳110:يوعلابوغما

٢٠۲ء۷٠:ةعركلاةكم

Ye T4 ?:ساتکم

۱۷٦۲ء۷۱:ةيلیلم

١١٦۱:ةرجنأمجم

٢۲سرايرۇم

ء۳۳ء٤٠:(ع۱۸۷۸)لوألانيلربرمتؤسم

46

٤7:(٤۱۸۸)يناثلانيلربرۇم

ء4)عرمثؤم

af ۷ cv

?ء14ء٤۲تاريزفلارمتؤم

«01% 010 YEY VE YF

B1۹ 81۸0

۹1ء۳۴ء٤۲ایفرقؤم

ء14٦۱۷۱ء٤۲:(۱۸۸)دیردمرمقؤم

TE 4 NE NY?

٦٦:ایئاتیروم

۸۱:يارةسسؤم

۷۸:ردیاتشةسسؤم

۲۰۸:روسیم

1:جبيم

۸A0 ?:يلوہان

٣۳٤1
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٥۷:روضانلا

AY ?:جيورللا

۴FA F1» A

۹۳ ?5۸٠:لاغتسلارېن

?۲٦ء4٥:رجيثلارن

?۵٠۵:رجيتلا

سےس

١٦:دنهلا

6£ء٤۲:ممألاةئيه

دوس

٥٥٥ء٤٥٤٠:عیبرلامأيداو

۳۰۰:ةنانزوزلايداو

٤٩:(برغلابرغبوتج)نوتيداو

PY F0 Y4 YY AA

۷۸:يشامیددرالاةلاكو

?YA؛ياكةلاكو

ء۸۲ء۳۱:ةيكيرمألاةدحشملاتايالولا

A۳?

4۰:نارهو

ي

2A5°0۸ء۸841:نابايلا 0۸A)?

O:ميلا EEN cA?

٤۸ء۸۳:نانویلا



 



 

 

نعبيرقردصي

يمالسإلاركفلليلاعلادهعملا

(٢۲? ةيعماجالئاسرلاةلسلس)

(نزواهلف۔ناملکورب۔تاو)ءارآلةيخيراتةسارد

ةيمالسألاةيؤرلابةنراقم

ميعنلانيمألادمحمهللادبع

نيقرشتسملانمةثالثءارآةساردلتضرعتريتسجامةحورطأباتكلا

كلذوةيؤرلابمهئارآةنراقمونيتيقارشتسانيتسردمنولثي

يتلاجهانملاةساردبمثهفادهأوهتأشنوقارشتسالافيرعصبدب

ةشقانباءاهتثاو؛يكملادهعلاةسارديفنوقرشتسملاءالؤهاهمدختسا

.ةيدوهيلا/ةيسالسإلاتاقالعلاةيلاكشإوةنيدملاروتسديفمهتارآ

اًنتتخم؛برعلانيينثولابنيملسماةقالعوءةيئارصنلا/ةيمالسإلاو

.ةساردلانمةصلختسملاتايصوتلاب

 



 

 

نعبيرقردصي

يمالسإلاركفلليملاعلادهعمل

(٢۲.ةيعماجلالئاسرلاةلسلس)

طباوضلايفةسارد

روتكدلل

يليکولادمحم

ةىغلتايولوألافيرعتيدبتايولوألاهقفاذهلوانتي

لوانتيمثءعوضوملالوانتىلإةيعادلابابسألانايببمث.اًحالطصاو

يحولاصوصنيفةلثمتمتايولوألااهنمفرعتيتلالوصألاحرش

ةفرعمىلإملسملادشرتيتلاطباوضلانيبيمث.داهتجالايفو

.ةبوعالاهتاسرامنيفوأةينيدلاهلامعأيفءاوستابولوألا

 



 

 

نعبيرقردصي

يمالسإلاركفلليملاعلادهعملا

(۲۳.ةيعماحجلالئاسرلاةلسلس)

يدنكلادنعثحبلاجهنم
٠

۰

ةروتكدلل

لیعامسإةمطاف

ةيجهنملاىلعفوقولايفيهةفسلفلاخيراتنمىربكلاةدافتسالانإ

ةيجهنملاكلت.نيئسلاريعمهراكفأتشاعىتحنوركفملااهعبتايتلا

.عمتجملليعامتجالاويفاقثلاعقاولارييغتيفتكراشيتلا

«ثحبلاجهانم»لاجميفيدنكلاةمظعةساردلاهذهتزربأدقل

.ةيفسلفلاوةبملعلاةفرعمانيدايمىتشيفهتاماهسإنعًالضف

ةيقالخأةيجهتمةيتاسناللمدقملعمفوسليفلقرشمجذومنةساردلاو

اهتضرعداهتجالاوسامخحاوةعاربلاوةلاصألالمعت,ةطبضنمةيملع

ركفلابئاوجنماماهاًبئاجهبتزربأ؛نراقميدقنجهنمةفلؤلا

.ةفرعملاعورففلتخميفرصاعملاثحابلامامتهابًاريدج.يمالسإلا
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ىمالسإلاركفللىلاعلادهعملاتارادصإ

:ةفرعملاةيمالسإةلسلس-ًالوأ

.م7٠٤٠/٦14۸ءةيئاثلاةعبطلاءلمعلاةطخوئدابلا:ةفرعملاةيمالسإ-

ركفلاتارغؤللمعلاقاروأعملمعلاةطخوةماعلائدابملا:ةفرعملاةيمالسإىفزيجولا

.رئازجلاوندرألاوبرغلملاىفهعبطديعأ٠٤٠:ىلوألاةعبطلا؛ىمالسإلا

.(ًابيرقردىصتسةيناثلاةعبطلا)

دمحمديسةيزيلجنإلانعةمجرتءارباشرمعدمحمروتكدلل«لداعىدقنماظنوحن-

ماعلةيللاعلالصيفكلماةزئاجىلعزئاحلاباتكلا«ىرصللاقيفرروتكدلاهعجارو

م١١٤/1۹۹۲:(ةديزموةحقنم)ةعبطلام٠

ةيزيلجتإلانعةمجرتءدمحأنيدلاحالصربكأروتكدلل:ىمالسإلاناسنإلاملعوحن-

(ثدرألاتاسع/ريشبلاراد)ءىلوألاةعبطلاءهللافلخىنغلادبعروتكدلا

م1۹4/

دبعروتكدلاةيزيلجإلانعةمجرت«نسحألاهللاديعروتكدلل«ىمالسإلارمتؤملاةمظنم-

.م1۹۸۹/ه١٠٤٠«ىلوآلاةعبطلازيزعلا

(ةديزموةحقنم)ءةيئاثلاةعبطلادمحمخيشللءىركفلاانئارت

م1۹۹

نيدلادامعروتكدلل؛خيراتلاملعةيمالسإلططخمعم:ةفرعلاةيمالسإىلإلخدم-

.م١۱۹۹/ه١١٤٠‹(ةديزموةحقنم)ةيناثلاةعبطلا.ليلخ

.م١١٤١۹۹٠ىلوألاةعبطلاءىناولعلارباجهطروتكدللءىمالسإلاركفلاحالصإ-

:ةفاقتلاةيمالسإةلسلس-ًايناث

ةعيطلاءناميلسوبأديمحلادبعروتكدلافارشإوةطحخءةمللاةرسألاةبتكمليلد-

باتكللةيلاعلارادلا(ةديزموةحقتم)ةيناثلاةعبطلام١١٤١۹۸٠ءىلوألا

.م1۹۹۲/ه47٠ضايرلا/ىمالسإلا

ةسائرنمىواضرقلافمويروتكدلل؛فرطتلاودوحجلانيبةيمالسإلاةوحصلا-

?pAJANEء(رطقبةيعرشلامكاحملا

:ىمالسإلاركفلااياضقةلسلس-ًاثلاث

ةعيطلا)ىلوألاةعبطلا«‹قلاخلادبعىنغلادبعخيشللءةنسلاةيجح-

.(ًابيرقردصتسةيناقلا

 



 

متفیکف? باصتغالاوسالتخالاماظنقیرطنعتسدکت-يناميلسلا

.؟يناميلسلارظنيفاهسالتخامتيو

جاتنإىلعيلامسأرلاةنميهقيرطنعةورثلاهذهسالتخامتي

اذهيفدوقنلايهدعتملةورثلانألءمهلمعضئافلهراكتحاوءلامعلا

ناكءاوسلمعلانعجتنيامةورثلاامنإ#ةيلامسأرللديدحجلاروطتلا

دقفءجاتنإلايهةورثلاتناكالو«ةرادإوأةراجتوأةعانصوأةحالق

:يهوةعبرأنيبعزوتتتناكامغيكلامعألاتحبصأ

.لماعلالمع

.اهيفلمعييتلاضرألاو

.لاملاسرو

لمعلاریدمو-

هذهةعبرألاةورشلارداصمنمردصملكىلعملكتيامدعبو

:لوقيفلالاسأرنعثيدحلاىلإيهتنيهرودحرشيو

ناکنإوءلماعلمعةجيتنوهفاضورعناكنإفلالاسأرامأو»

الوعيشيالهنأىلعلماعلمعنمرثكأالمعجتنتةوقبسيلفاًدوقن

امبدبتسادوقنلابحاصنإفكلذعموءادربالوارحيقيالو«يوري

اًذايعتساوالامدادزیكاذءهلمعةرمثينجيكاذولمعياذه:ىلماعلل

.*«كاذلةيدوبعوءاقشواًرقفدادزياذهوءاذهل

نأيناميلسلاربتعيهرودولالاسأرلديدحتلااذهنماًنالطناو

دحيفةميقلمحتالتناكالوءلاملاةلثعيهامنإوالامتسيلدوقنلا

ميقللاًنزغنوكتنأنذإحلصتالفءاهعونناكامهماهتاذ

:اهرودودوقنلاةميقنعلوقياذكهو.(تارخدملل)

لكؤتالاهنأللامدعتالاهعونناكامهمفءدوقنلاةلزتمامأو»

نمكلذوءلالالثدوقتلاامنإو؛یوأميهالوسبلتالوبرشتالو

دجابترجطضةضياقلاليهشتةيرمدوقنللفىراضخلاتاطبتتسم

.قباسلاردصملا()

.قياسلاردصملا()

£۷
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ةيعرشلامكاحملاةسائرنمنذإب)ءىناولعلارباجهطروتكدلل؛مالسإلاىففالتخالابدأ-

.م١1۹۹/ه١١٤٠(ةديزموةحقنم)ةسماخلاةعبطلاء(رطقب

قيئاشلاةعبطلاءديمحلادبعنسحمروتكدللءةيعامتجالاةيمنتلاومالسإلا-

م۲/۱۹4

ةيئاثلاةعبطلا؛ىواضرقلافسويروتكدلل«طباوضوملاعم:ةيوبتلاةئسلاعملماعتنفيك-

م۱/1

ديبعرمعذاتسألااهارجأىلازغلادمحمخيشلاعمةسرادم:نآرقلاعملماعتنفيك-

.م1۹۹۲/ه١١٤٠ةعبطلا

ىلوألاةعبطلاةنسحديبعرمعذاتسأللءةكرحلاوةوعدلاوركفلاىفتاعجارم-

م۹۹

:ةيمالسإلاةلسلس-ًاعبار

.م١۱۹۹ىلوألاةعبطلاءناميلسوبأديمحلادبعروتكدلل«ملسملالقعلاةمزأ-

ركفللعبارلاىلاعلارمتؤلالامعأ:ةيوبرتلاوةيكولسلامولعلاوةيمالسإلاةيجهنملا-

.م١٤6١1۹۹:ىلوألاةعبطلاقيجهنملاوةفرعملالوألا«ىمالسإلا

.م١١٤٠/١1۹۹ىلوألاةعبطلاءةيمالسإلامولعلاةيجهنم:ىناثلاءزجلا

.م١۱۹۹/ه١٤١٤٠ىلوألاةعبطلا:ةيسفتلاوةيوبرتلامولعلاةيجهنم:ثلاغلاءزجلا

0م١١٤٠١144ءةيناثلاةعبطلاءةرامعدمحمروتكدلل؛ىمالسإلاجهنملاملاعم-

:ةيملعثاحبأةلسلس-ًاسماخ

ءىلوألاةعبطلا«ىناولعلارباجهطروتكدللثحبجهنم:ىمالسإلاهقفلالوصأ-

۹A Ja EA?م

-ءافولاراد)ىلوألاةعبطلاكلامروتكدللءدوهشلاىلإةدهاشملانمركفتلا-

.م١١٤۱۱۹۹۱ء(رصمءةرهاقلا

:تارضاحملاةلسلس-ًاسداس

ةعبطلا«ىناولعلارباجهطروتكدلل«جالعتاحرتقموصيخشت:ةرصاعلاةيركفلاةمزألا-

.م۱۹۹۲/ه١١١٤٠.ةيناثلا

:ةفرعملاةيمالسإلئاسرةلسلس-ًاعباس

«ىناولعلارباجهطروتكدللءةيمالسإلاةمأللىراضحلاقزأملاوةيركفلاةمزألاىفرطاوحخ-

.م٤٤١٤٠/۱۹۸۹ىلوألاةعبطلا
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«ىلوألاةعبطلا؛كرابلادمحمذاتسألل«ثيدعلارصمعلاىفىدئاشعلامالسإلاماظن

.م۹۹/۹

ةعبطلانيعمدمحمروتكدللء(ةيزيلجنالانعًامجرتم)«ملعللةيمالسإلاسسألا-

٤٤٤٠

ءىلوألاةحبطلا؛ناميلسوبأديمحلادبعروتكدلل«ىمالسإلاركفلاىفةيجهنملاةيضق-

م۹/1۹۹

ءىلوألاةعبطلا؛يقورافلاليعامساروتكدللةيمالسإةغايصمولعلاةغايص-

pa4?

ىلوألاةعبطلا؛راجتلابغارلولغزروتكدللءةيمالسإلااهلولحورصاعملاميلعتلاةمزأ-

م4

:ةيعماحلالئاسولاةلسلس-ًاتماث

-نامألاواد«ىلوألاةعبطلا:ىنوسيرلادمحأذاتسأللل«يبطاشلامامإلادنعدصاقملةيرظن

ضايرلا-ىمالسإلاباتكللرادلام١۹۹٠/ه١١٤

E?1۹۹م

ةضهنلاميهافسىفةيدقنءار:رصأعملاىبرسعلاباطقللا-

ء‹(ةديزموةحسضقنم)ةيناثلاةعبطلا؛ليعامسإ]ىدافذاتسألل(۸۷-)

م1۹47

ةعبطلا:نايزمإدمحمدمحمذاتسأللءةيرايعلاوةيعضولانيبىعامشجالاثحبلاجهنم-

.م۱۹۹۱/١١٤

١١4٠/٠«ىلوألاةعبطلا:ملاعلافسويروتكدلل:ةعيرشللةماعلادصاقملا-

ءىمالسإلاىراضحلاروظنملاءوضىفةنراقمةيدقنةسارد:ةرصاعملاةيسايسلاةيمدتلا

.م١١٤٠۱۹۹۲ءىلوألاةعيطلا«فراعدمحمرتعتذاتسألل

:تافاشكلاوةلدآلاةلسلس-ًاعسات

ءىلوألاةعبطلاءةيطعنيدلاىحمذاتسأللمركلانآرقلاتايآلىداصتقالافاشكلا-

ع1۹۹۲

(ةديزموةحقتم)ةيئاثلاةعبطلاءةيطعنيدلاىحمذاتسأللءىمالسإلاىوبرتلاركفلا-

p۹۹¥?

ةعبطلا؛ةيلطعنيدلاىحمذاتسألل؛ىراخبلاحيحصثيداحألىعوضوملافاشكلا

٤٤٤۱۹۹۲/۱ءىلوألا

«ةيطعنيدلاىحمذاتسأللةفاقثلاوجهنملاوركفلاوةفرعملالوحةراتخمةمئاق-

م۱۹۹۲/ه١٤١٤٠۱ىلوألاةعبطلا

 



 

ىمالسإلاركفللىلاعلادهعملاتاروشنلنودمتعملانوعزوملا

:اکبرمآلامشیف

دحتللاىبرعلابتكملا

United Arab Bureau?

P.O Box 4059?

Alexandria, VA 22303, U.S.A.?

Tel: (703) 329-6333?

Fax: (703) 32-8052?

ارو

ةيمالسإلاةسسؤملا

The Islamic Foundation

Du'wah Centre, Ruby Lane

Markfield, Leicested,Eé ORN, U.K.

Tel: (44-530) 244-944 / 45

Fox: (44-530) 244-946

:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

ىمالسإلاباتكللرادلا

١۱۱۶۳:ضاپرلا۹۵٠2۵:باص

(966)0818-465-1:نوفيلت

1-463-3489)9656(

:نابل

كدحتلاىبرعلابتكملا

توريب8:پ.ص

807779:نوفيلت

E?21665.[:سكليت

?Kû:رصم

1ڭزوتلاورشنلاوعبطللراهنلا

يۇرشاقلا-نيدباع-ةيروهمجلاش۷
391368822:نوفيلت

(202)9520-340:ساق
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ىمالسإلاباتكلاتامدحخ

Islamic Book Service?

W. Washington St.?10900

Indianapolis, IN 46231 U.A.S.?

Tel: (317) 839-9248?

Fax: (317) 839-2511?

ىمالسإلامالعإلاتامدحخ

Muslim Information Services?

Seven Sister Rd.?233

London N4 2DA, U.K.?

Tel: (44-71) 272-5170?

Fax: (44-71) 272-3214?

:ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملا

ىمالسإلاركفللىلاعلادهعلا

تامع-۸۹٤۹:ب.س

(962)639992-6:نويت

(962)611420-6سكاف

:برغللا

عيزوتلاورشنللنامألاراد

ةينومأملاةقنز4

طابرلا

(7-212)723276:توفيلت

: ?دنهلا

Genuine Publications & Meia {Pvt.) Ltd,

P.O. Box 9725 Jamia Nager

New Delhi 100 025 India

Tel: (91-11) 630-989

Fax: (91-11) 654-1104
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يالتإلاركلللالادهل

ةلقتسمةيفاقثةيمالسإةيركفةسسؤميمالسإلاركفلليملاعلادهعملا

سماخلانرقلاعلطميفةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفتلجسوتئشتأ

:ىلعلمعتل(م١۱۹۸ه٤)يرجهلارشع

ةيلكلامالسإلااياضقليصأتيفءةلماشلاةيمالسإلاةيورلا

تاياغلاودصاقملاوتايلكلابعورفلاوتايئزجلاطبروءاهحيضوتو

.ةماعلاةيمالسإلا

نمءةيمالسإلاةمأللةيراضحلاوةيفافثلاوةيركفلاةيوهلاةداعتسا

اياضقةجلاعموءةيعامتجالاوةيئاسنإلامولعلاةيمالسإدوهجلالخ

۱.يمالسإلاركفلا

فانئتسانمةمألانيكمتل؛رصاعملايمالسإلاركفلاجهانمحالصإ

ةيئاسنإلاةراضحلاةريسمهيجوتيفاهرودوةيمالسإلااهتايح

.هتاياغومالسإالاميقباهطبرواهديشرتو

:اهنمةديدعلئاسوبهفادهأقيفحتلادهعملانيعتسيو

.ةصصختملاةّيركفلاوةّيملعلاتاودنلاوتارمتؤملادقع

يملعلاثحبلازكارموتاعماجلايفنيثحابلاوءاملعلادوهجمعد

.زيمتملايملعلاجاتنإلارشنو

.ةفرعملاوركفلااياضقةمدخلةيميداكألاوةّيملعلاتاساردلاهيجوت

ةيبرعلامصاوعلانمريثكيفعورفلاوبتاكملانمددعدهعمللو

هلنأامكءةفلتخملاهتطشنأاهلالخنمسرامياهريغوةيمالسإلاو

ةيمالسإلاةيبرعلاتاعماجلانمددععمكرتشملايملعلانواعتللتاقافتا

.ملاعلاءاحنأفلتخميفاهريغوةّيبرغلاو

The International Institute of Islamic Thought

555 Grove Street (P.O. Box 669)

Herndon, VA 22070-4705 U.S.A

Tel: (703) 471-1133

Fax: (703) 471-3922

Telex: 901153 IIIT WASH

 



 

يفبرملالالمحالةيبروألاةيرامعتسالاةيجيتازاسالانع

يفًالشمتمءاملعلالبقنملصفدرنمكلذنعاشنامو«يضاملانرقلا

زواجتويرامعتسالاوزغلاطابحإلدادعتسالايفيلومعباطتاذةيرظن

ةهجاومليمالسإلاءايحإلاىلعاًراكتراهلاًيراضحيدصتلايفوهراثآ

.ةمأللةيراضحلاةيوحلاىلعةيبروألاةمجحلا

روطتنوناقيفوطكةعجارملاوةهجاوملايموهفملةقمعتمةساردوهو

ةيراضحلاةينيدلاةيفلخلاصيخشتوءخيراتلاةكرحريسفتلةلواحموءةوقلا

دقو.عفادتلاوداهجلاوعادبإلاوداهتجالاوديدجعلادعاوقناطبتساوءةمألل

ىلعميمعتللةلباقىقبتاهنأالإبرملاىلعةساردلاتزكر

ءهتاروطتدصرو:رامعتسالاةكرحريسفتيف؛يمالسإلاملاعلاةطيرخ

اًجورعمثءهماظنوينيتاللاوزغلاةيعجرمنايبنماًءدبءاهعبئتوفتاسايسو

ءةيسايسلاوةيلاملاوةينقتلاهلوصأوءدادعتسالاموهفمضارعتساىلع

دادعتسالاةيرظنليلحتبءاهتناو؛ثيدحلاماظنلاةركفوحناهروطتو

.لالقتسالاوثيدحملاةيلدجيفاهعقوم

   

          
قاسقابااد?AALSLASEAEEEALOEل

aaAa

EZU ?یاناماھۋامجواعمو

۳0 ?اگلا1را1لا0اغ0زب
?یاںکموووی

CIEE EDOEETC ?اانا
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الفةلمحجلابو(...)اياضقلالصفلبصتناساتلانيبمكاحكربتعتف

ةيعامتجالاةئيهلاوءاّمئاقلماعتلاماظنناكاذإالإةميقدوقنللنوكي

ةضغلاوبهذلانعةعامجلايئغتستدقلبىضوفلانمةميلس

ممألادنعدهاشموهامكةيلاملاقاروألاب

ءالامتسيلدوقتلافيلاتلابوءاهتاذدحيفاهلةميقالدوقنلافنذإ

نأاميوءلماعلالمعةجيتنوهجاتنإلاوءجاتنإلاوهيقيقحلالامالب

ةيلامسأرلاحابراف:ةميقلاصضئافولمعلاةميقنمنوكملامعلاجاتنإ

اهركتحايتلاحابرألافيلاتلابوءلامعلاجاتنإضئافنعةرابعيه

تقولايفءلامعلالمعنميلامسأرلااهسلتخاةقرسنعةرابعيلامسأولا

لثع(ضئافلانم)حابرألانمبيصنلالاسأرلنوكينأبجيناكيذلا

ثإفلالاسأرامأو»لماعلارودهللالاسأرلنألءطقفلماعلابيصن

رثکأالمعجتنتةوقبسيلفاًذوقنناكنإو«لماعةجيتنوهفاضورعناك

.هلوقبسحلماعلالمعةميقهلمثنمولماعلمعنم

ةورشلاباصتغاىلعءسالتخالاىلعتماقنذإةيلامسأرلاف

اهنمتقلطتاوتدلوتيتلاساسألاةدعاقلايههذهءاهراكتحاو

.ةيلامسأرلا

ققح-يناميلسلارظتبسح-جاتنإلاضئافليلامسأرلاسالتخا

:ثالثهل

.هحابرأمفتةجيتنءارثيلامسأرلادادزا-

.هلالغتساوهتجاحدايدزاةجيتناًرقفلماعلادادزا

هرقفةدايزببسبهيلعةنميهولماعللاًدابعتسايلامسأرلادادزا-

.هتجاحو

ىلعامأ.يلامسأرلاولماعلانيبةيئانثلاةقالعلاىوتسمىلعاذه

ينامثليجستنكميفءيلامسأرلاماظتللةيلاعلاوةيلكلاةقالعلاىوتسم

يتلاةروطخلاةعيبطاهلمجميفصخشتءةقالعلاهذهلةيساسأجئاتن

عويبلا:ىسومفسويدمحم:نومضلااذهنععجاريو.۳۸۷:قباسلاردصللا

:كلذكوءنمثلاةيرظن:راجنلاديعس:كلذكوءةرصاعللاةيلالاتالماعملاو

.دوقنلا:ريقشبيل

t۸



 

٠ضرألاىلعيرشبلادوجولابفصعتدقيتلاوةيئاسنإلااههجاوت

ةيرامعتسالاةيلامسأرلاراطخأ

ةقبطلا؛نيتضقاتتمنيتيعامتجانيتقبطروهظ:جئاتنلاهذهلوأ١

نأنودبو.ديبعودايسأىارقفوءاينغأ.ةيلامحلاةقبطلاوءةيلامسأرلا

ىتحاهيدلةيئارشلاةردقلاروهدتوءةكلهتسملابوعشلادنعكالهتسالا

ةساعتورقفلاقيمعتيفمهاساممءامتايجاحدسنعةزجاعتحبصأ

ةيلامسأرلاةدالونعتبترثيتلاةصالخلاىلإيهتنيكلذواهيفةايحلا

:«نيتعزانتم»نيتعراصتمنيتقبطىلإةيرشبلاماسقنايهو

اوجنوروضتينيذلالامعلاءارقفلاةقيط

:لوقيف.ءارثلايفنيقراغلاءاينغألاةقيطو

ساسأدوقنلاتراصوعونلانملالابحنكمتالمئ»

:ليقامكنورخآرقتفاوقيرفىنغتساوةورثلا

قرغیرخآوشطعنمتامدقلماعفنالماعالإسانلاام

ءةندمتملاممألادنعلاومألاسوؤربابرأولامعلانيبعزانتلاماق

بابرأوءاًعوجنوروضتيمظعألاداوسلامهوءةلمعلاروهجحبصأو

٠“ةذلميأيفوءمهلاومأنورذبيفيكنيرئاحلاومألا

نمةئفدئعاًضقانتايدامضقانتللاعضولااذهقلخ١

بيرغتولئاضفلاناینبریمدتيفماسيحبصأاعمءارقفلاوءايتغألا

.نارمعلا

ليصحتيفنيكمهنماهئاغبنوةندمتملادالبلاءايكذأىرتامئييو»

البنوفرسيونوځذبيكيلاعصواًهلبىرت:ةايحلامزاولبنيمتهموتوقلا

مئارلاىتح«نارمعلاماظنلئاضفلاناینبنورمدی«ِباسح

هتطقنةرئادسوقكنايقتليامهسكاعتعمو«نيسکاعتمنیقیرطتراص

٠.نارمعلابیرت

 

۳۸۸:.طوطخم-خيراتلاةدبؤ(۷)

۹



 

تراي

 

لوألا

دادعتسالاووزغللةيعجرملاميهافملا

هماظنوينيتاللاوزغلاةيعجرم:لوألابابلا

۱۹.رصاعملاياللاوزغللةيعجرملاةيجولويديإلايفءاقبلاةيرظن:لوألالصفلا

?EEEوصاعملاٰييتاللاوزغلاماظن:يناثلالصفلا

دادعتساللةيعجرملاميهانملا:يناثلابابلا

۹4يرظنلافيرعتلاةلالدلالخنمملعلاموهفم:ثلاثلالصفلا

e?۳يقيبطتلاجاتنإلاتايطعملالخنمملعلاموهفم:عبارلالصفلا

?NAEءاملعلاموهفم:سماخالصفلا

 

٣آ?ae......هتادرفمودادعتسالا:سداسلالصفلا



 

نعمهعدرياممهلسيلىننلالهأف؛ىنغلاقيرط:امهلوأ

ةراعدلاوشحفلاوةلاطبلاووهللايفذيدامتلاوىففسامغنالا

املکنکل.وهللاوقسقلاةشيعهروبيذلاطاطحتئالاوروجفلاو

.اهيبكترملهيفلالاعفشيتايانجلانمةقيرطلاهذهلهأهبكتري

داسفلانمهنوتأيامعمقيرطلاهذهلهأفءرقفلاقيرط:امهيناثو

الامہريتلا‹تالجخملاوشحاوفلاعاونآيفكتهتلاو«ضارعألاعیبو

اوحبصأو«لماعملاباوبأمههوجويفتجترادقوءامباکتراىلعنومالی

الءةساسخلاوةءاندلاوةيصوصللاىلإاوحنجاذإنوفنعيالف؛لمعالب

نعاهقحتستاهنإثيحةيئاثلاةقرفلاهذهلالإتينبامنوجسلاواميس

.*”ەةباينلابلوألاةقرفلانعوةلاصألاباهسفن

يقبطلايعولاوفارتحالاىلعموقيديدجيلامعميظنتروهظ۳

.ةيلامسأرلاهابةيلاضتنلاةيلقعلاو

نيبنوركفمارهظءىطسولانورقلا[ةينهذ]باهذدعبوا

ءاهعومجةداعسبدعستوءاهضعبءاقشبىقشتةّمألانأاونقيأو

بلساذإفءرخآلانعاهدحألىنغاليتلامسجللةيسيئرلاءاضعألاك

لعفسكعتاوءمسحلاةحصترثأتءاذغلانمنيتيلكلاقحًالثمدبكلا

تحبصأوء«فورعماةلمعلاماظناوسسأف:بصاغلاوضعلاىلعكلذ-

نمراصو؛لاومألاسوژربابرأدضةمظتمةيعامتجاةكرحةلمعلل

ردقوءروجألاناشيفلماعملاباحصأعممهافتلاةيعمحللاهذهقح

هعفديامنوكميطايتحاقودنصسیسأتپدعاقتلارفوو؛لمعلاتاقوأ

يتلايهو.عوبسألكيفوأةرهاشمهلمعةرجأنملماعوضعلك

نممهتقفن-مہباصتعاماياةمدخللنيعتو0وأباصتعالاررقت

رفولاقودنص

ءادعلابةنوحشمةشحوتموةدسافةيكارتشأةيلامعةكرحروهظ٤

۳۸۸۳۸۹:قباسلاردصملا(۸)

يرغج:دنعاًبيرقتنومسفلااذهدجويو١۴۹-۳۸۹:صردصلماسفن

عجرم:سامليددولك:دنعدجويامك۷١۱و١١٠:.روكذملاعجرملا:نوارب

.اهدعبامو٠۸:.روكذملا



 

اهشصيامكءلاومألاوحاورألاوقالخألاوتادقتعملاىلعةريطخو

:لوقيفاهتمرذحيويناميلسلا

لباذهدنعاهتكرحفقتملةسئابلاةعامجلاهذهنأريغ»

تحابأوءةيكارتشالامساتحتترثستنييحابإلانمةئفاهنعتلصفتا

اهتجلاعالاطيتلاطبرلاودويقلالحوىضوفلانمتءاشاماهسفنل

امف.هتهجوديحوتوناسنإلاينبقرفتممللءاعمةفسلفلاوتانايدلا

مهئامدوسائلالاومأةيلحنمةفرطتلاةئفلاهذههيلإيموتامحبقأ

«؛شوحولاسخأفصيفلوخدلاوءةيجمهللعوجرلاو«مهضارعأو

هجوبنورتستيوءةيناسنإلاةمدخلارهظمبنورهاظتيمهؤامعزناكنإو

نملضيهللاو)ءالقعلارذحيلف«يعامتجالاحالصإلاهوجونمراعتسم

.٩"نميدوءاشي

ءىرسأيملاعللاهحاستكاوةيرامعتسالاةكرحلاراشتنادديتد

رامدلاپنجتو«لامعلامخضتوجاتنإلامخضتلكاشملحوةهجاوم

.لماشلا

ء«تاموكعلارئاسبومنيمهددعلزيملةلمعلاءالؤهنإمث»

داحتالااهعومجمنمنوكتىتحءضعبىلإاهضعبمضضمبتايعمجتررقو

نيلالاعارف:ةلمعلانماًنويلمنيرشعوةسمخبدعييذلا

اهرودصورجاتملاريثكتلمهرطضاامبةيفاكلالاغشألالماعماهلاوحتنو

اهتتايصوةريثكلاةيراجتلابكارملاءانبوءةيضرأللاتاراقلارئاسل

‹عئاصضبلاجيورتلاهيلعءاليتسالاوكلاملاحتفو۔ةيبرحلاتاعردلاب

:ناتدئافرامعتسالااذهبنييلامللراصوءاهتاريخجاتتتساواهرامعتساو

مهلاومأءارثكالفراصلملاحتفو«مهرجاتمجیورت:ىلوألاد_

.٩°ابرلاب

:خيراتلاةدبز()

ةيلالافراصلاوكونبلالخدتيهوءةلومملاةيلامسأرلابىمسيامىلإانهريشي()

اهعمةيلامسأرتاقالعءاشنإو:ءضورقلابةيراجتلاوةيعانصلاتاكرشلاةدعاسل

تاكرشلاوةيفرصملاةيكنبلاتاسسؤللانيبتاقالعلاوحلاصملالخادتىلإیدام

يرفج:رظنا-.ةلومملاةيلامسأرلابهيلعقلطأامروهظوءةفلتخملاةيجاتنإلا

.-١۱۵:نوارب

a1



 

نمللكلامهكردأنيذلاةلمعلانمنيزوعمالقن:امهيناثو»

°"«ةبسانملالامعألاوةحالفلابلاغتشالللمعلا

نأنكميالةيلامسأرلادوجونأوهةيرشبلاددببرطخربكأ

فيثكتوءحاورألالتقو«ممألانيببورحلانشساسأىلعالإرمتسي

باصتغالاقيرطنعالإومنتالةيلامسأرلالاومألاف.ةيوبرلاضورقلا

يفنومكحتيوملاعلاىلعنورطيسينييلامسأرلالعجاممءءامدلاةقارإو

.كلذبقلعتممهدوجونألهتسايسهيجوت

ىلعرطيسملاوهلالابحاصحبصأدقفلاحلكىلعو»

بوراتماقامنويلالاالولف.روهمحجلاةسايسبمئاقلاء"رومعللا

حتفولازتلاةموحىلإممألانوقوسيمهدحومهف«بوطخلاتددعتالو

يفصقتلاوشحوتلاوةعاشبلانماهيفامىلعبورحلاف.لاوهألاباوبأ

رمٹتستالو«ىربكلاةيلانافراصملاولامللةمدخالإبشنتالسفنألا

:برملاتقوالإاهلجاتحتالهذهوء«تاموكحلادنعالإاهلاومأ

نيعضاخلاةسايسلالاجرةطساوبممألاشيرحتلنولمعينويلالاف

ةميسحلاغلابلاضارتقالاهببسبجاتحتبرحيفاهعاقيإدصقب«مهتراشإل

.“°بابرأهمسراماعبت

اميو«نويلامسأرلااهلمحيةخسارةديقعرامعتسالاحبصأدقل۷

`ثدحيسراكتحالااذهنإفءممألاةورثلةيلامسأرلاراكتحاىلعموقيهنأ

ءاضعألاهثدحتيذلاللخلاريظنقيرشبلاةايحلانزاوتيفاًريطخاللخ

مسجلاباصيامكوءىرخألامسعلاءاضعأةيقببةفيعضلاوةضيرللا

ةيلامسأرلاباصتسءاهفعضوهئاضعأضعبروضتءارجنمحيحصلا

رامعتسالادعياذكهوءلاعلاباهتقحلأيتلارارضألاءارجنماهرودب

امتحاهسفنريمدتوملاعلاريمدتىلإيدؤتساهنألءانونجةيلامسأرلاو

اهلاوزنكميالنهذلايفةتباثةركفةديقعلاذإءةديقعتحبصأامدنع

.ابباحصألاوزبالإ

 

۳۹۰:خيراتلاةديز()

١۱۵-١۱۵:نواربيرفج:دنعطبضلابنومضملااذهعجار()

۳۹۱:خيراتلاةدبز

ص۲



 

نومهتموأ«ممجتاروصتيفنوثطغخممألاءالقعنألاقيالاهيلعو

دقلقعلانإ:سفنلاءاملعلوقينكلوءالكمثءالك«مهلامعأيف

نهذلايفتبنتنأوهوقتبانلاةركفلابىعدينونجلانمبرضبباصي

هلاوحأعيمجيفلقعلامزالتفءاهریغباسحىلعمخضتتومسجتتة

ليبسالفةركفثتبندقو.ةعاطمةيهانةرمآهيفمكحتتو

نإفءاهضعبقوقحةيناسنإلابوعشلاباصتغانمهيفامىلعوءاهلاوزل

ةدعاقىلعاهومنلةلقرعمواهتحلصمبةرضمًالامعأيأترامعتسالالاجر

سكعناومسحلارثاسةحصترثأتءاذغلانمهطسققوفوضعبلساذإ

ماکحأنعجراخرابتعالااذېجاهلمعف.بصاغلاوضعلاىلعررضلا

.°°يعامتجالانونالیبقنموهف«ميلسلالقعلا

لمعلاعقواذإنكحبكالهلانمملاعلاذاقنإنأيناميلسلاىريو۸

:يهطورشةعبرأب

ئدابمقيبطت»

مارتحاو»-

.اريصملاريرقتو»

ةيامحيفةنُألکةيلخاديفعئشنأامبةوسأماعماظنداجيإو»

؟ميقتسمطارصىلإءاشينميدميهللاو)دارفألا

ةنميهلاضرفوةورثلاراكتحايفةيلامسأرلارازمتسأامأ4

لمعيسو«بوعشلاةظقيىلإاًمتحيدؤيسف«ملاعلاىلعةيرامعتسالا

ةسايسلشفاّيلمعدكؤيساممءةيموقلاتاعماحجلاةديقعزارفإىلعةجيتنلاب

.ةيلامسأرلاداسفويرامعتسالاماظنلا

اببسبوعشلامكحيففسعتلاوفعلاةريستناكاميرلف»

ةسايسيهوءمئائلاةقافتساو؛لهاجلاضاهنتساو؛بعشلاظاقيتسال

ةعماجلاوةينولوبلاةعماجلاتنوكيتلايهوءنونجلانونفنمدعتةميقع

جاردأةساسلاتاروصتتبهذوءةيفالسوغويلاةعماجلاو

 

.قباسلاردصملا

.قباسلاردصملا

۵a۳



 

.*“«حابلادحةجردنعتطحنامهسيياقمومهتانيمختوءحايرلا

ةصالخ

يتاعملمحتءاقبلاةركفنأقبساملكنمنيبتياذكهو

ةدايسينعيءاقبلاف«لماکحوضوباهنعربعتوءةقلطماةيصوصحلا

ةيسايسلاوءةيخيراتلاوءةيراضحلاوء(ةيرصنعلا)ةيلالسلاةيصوصشلا

وأءاقبلاةركففءخلا...ةيركسعلاىتحولب؛ةيركفلاو

ةيرصنعلاةيعونلاينعيالءاقبلافءةيصوصخلاةديقعيهءاقبلاةديقع

.ةيصوصخلاتارايتخالاوئدابلالكهيفلخادتتلبءطقف

ةيساسأةيعجرمءاقبلاةركفتنوكلخادتلااذهنماًقالطناو

وأيسايسلالاجملايفءاوسءةثيدحلاابوروأيفةيلاربللاةيبهذملل

ةيبهذملازرفأيذلالصألايهوءيركفلاوأيعامتجالاوأيداصتقالا

ةيلاعلاةركفتدلوتاهتعو.(ةينطولا)ةيموقلاةلودلاماظنوءةيدرفلا

يفاهتاعاديإواهتاروطتلكبةيرامعتسالاةكرحلاعجرميهوءةينيتاللا

7ةينيتاللاةعماجلاةركفتسسأتاهيلعوءنآلاىلإتاسسؤملاوةمظنألا

ةيلاعلابرحلادعباموأءةقباسلاروصعلايفاهلةيزاوموأةينطولا

.صوصخابةنهارلافورظلايفوأ

يملعلاروطتلافلختناكيتلايهءءاقبلاةركفيفةيصوصخلاو

ةايحفءخلإ...يداصتقالاويسايسلاويركفلاويجولونكتلاو

ىلعيأءءاقبلاةديقعساسأىلعتروطت(ةيبوروألا)ةينيتاللاتاعمتجللا

ءاًدرفيوروألادنعءاقبلاةركفلعجاممءةيصوصخلاةديقعساسأ

ءءيشلكاهلجأنمفظويةيلاسرةديقعلمتةعماجوةلودواًبعشو

توصيللئاسولالكبةيناسنإلاتاعمتجملاىلعهسفنضوفينأديريهنأل

ىلإكلذىلعٌرصموهوءدبألاىلإيلاعديسكوجذومنكوزمركءءاقب

ريغتينلوءرخألنيحنماهعفرييتلاتاراعشلاهيلعلدتامكءمويلا

? اهيلعموقييتلاةوقلانيزاوموراكفألاريغتتنأىلإهوارصإو.هفقوم.يف.

قمعوةيصوصخلاةديقعءاقبلاف.لودلاوممألانيبتاقالعلاماظن

.قباسلاردصملا(۷)

a



 

لكيفيلاعلاهماظنةعيبطوءثيدحلايوروألايتيتاللارامعتسالا

.دبألاىلإهفقومةقيقحوءفورظلا

يفانفرعامكفديناكءاقبلاةيرظنبيناميلسلامتهاالو۲

رصنعنييعتىلإوءةهجنمهرطخورامعتسالاةقيقحفشكىلإ-ةيادبلا

ةيقيبطتلامولعلايفةروكذملاةيرظنلابسحددحتييذلاديدحجلاةوقلا

ثيدحتلاوروطتلاةبرجتضرعىلإو.ىرخأةهجنمتاذلابةيديرجتلا

ىلعهبضوهتلاوبرغملاثيدحتيفاهنمةدافتسالادصقءرخآلادنع

ةركفساسأىلعتضمنوابوروأتروطتامكءةيمالسإلاةركفلاساسأ

زفاوحلالكلمحتةيمالسأإلاةركفلانأيناميلسلادكأدقوءءاقبلا

ةيمالسإلاةمألاوملسلملادرفلاكرحتيتلاميقلاورصانعلاوعفاودلاو

قيقحتىلعنيرداقمهلعجتوةيمالسإلاةعماجلاوءةيمالسإلاةلودلاو

ةيراضحلاةدايقلاويقرلاوروطتلاومولعلاىوتسمىلعملاعلايفقوفتلا

:فرعلابكلذيفيناميلسلالوقي.ةيللاعلا

ةوعدلاوتاحوتفلاوبلغلابلطديحولاهساسأفينحلانيدلانإ»

دادعتسامتأىلعنوكينأببيملسمناسنإلكنإثيحبمىلإ

تالآلاعارتخاىلإممألاعيمجقبستنأاهيلعنيعتيةيبرحةمأنمهنأل

ةيضايرلانونفلانماهمزلياميفرحبتلاوةيركسعلامولعلاناقتإو

كلذريغولاقثألارجوءابرهكلاوراخبلاوءاوهلامادختساوةسدنهلاك

4ورقنيمشْعطَتْسأاكمهلادار:لئاقنملجهلوقاذهلاندشري

.°°^[10:لافنألاةروس]

ديدحتىلإءاقبلاةركفةعيبطضرعنميناميلسلاصلخياذكه

تاحوتفلاوبلغلابلط»:ىلعموقتيتلاةيمالسإلاةركفلاةعيبط

بلغلابلطوءقحلاىلإةوعدلابزيمتيمالسإلاف«قحلاىلإةوعدلاو

يأءهعبطبملسملاناكمثنمو.ةيمالسإلاةيلاعلاقيقحتلتاحوتفلاو

ءةيلاسرةلودلاوةيلاسرةمألاوءةيلاسرةيصخشةيمالسإلاهتركفب

دادعإلابجاوىلعموقتةيلاسرلاهذهوءةيلاسرةيمالسإلاةعماحجلاو

دادعتسالاو.[١1:لافنألاةروس]€رشتاانمهلاودِمأودادعتسالاو

:برعملاناسللا

B0



 

الاذكهو.ةيمالسإلاةيلاعلاقيقحتلةثيدحلافراعلاومولعلابدنجتلاوه

نأىلإصلحءابوروأثيدحتيفاهرودوءاقبلاةركفيناميلسلاضرع

دادغإلاةرورض)روطتلاةرورضلمحتيتلايهةيمالسإلاةركفلا

ةيلاعلاقيقحتنعةلوؤسموةفلكمةيمالسإلاةمألانأل(دادعتسالاو

يوروألاوقحلاةلاسرلمحيملسلافءقحلاةلاسريهيتلاةيمالسإلا

ةلاسرلمحينموهيثيدحتلادادعتسالابردجألاو؛لطابلاةلاسرلمحي

ةيرصتعلاودقحلاولالغتسالاوملظلاولطابلاةلاسرلمحينمالقحا

ساسأىلعموقينأدبال? يناميلسلابسح-ثيدحتلاقيرطف.ةيرشبلل

يهةيمالسإلاةركفلاو.ةراهمبهفيظوتوةوقلارصنعديدحتوءةركفلا

نأل/دادعتسالاهابثايفملسملاكرحتنأاهنكميةركفىوقأ

دادعتسالاىفةعاطتسالانومسضموءدادعتسالانومضموهثيدحتلا

-ةعيرشلادصاقمقيقحتوةلفغلانمجورخللوءةميركلاةيلآلابسح

مولعلالیصحتبةرصاعملاماظنيفلوخدلابجي-يناميلسلالوقبسح

دنعةلأسلمانألءتايلقعلاوتاينقتلاثيدحتواهرامشتساوةيقيبطتلا

لالغتساوةصاخةعفنمبتسيلوءةلاسروةيلوؤسمبقلعتتنيملسلا

برحةينيتاللاءاقبلاةركفيفنذإثيدحتلاف.رخآلادنعامكةنميهو

يفةلثاهةقرافميهو.ةلاسرةيمالسإلاةركفلايفثيدحتلاوءناودعو

دادعتسالااحلطصمكلذىلعلديامك-دبألاىلإنيتركفلانيبعارصلا



 

يناثلالصفلا

رصاعملاينيتاللاوزغلاماظن

ىتلاةيئدملاوةيركسعلاتاينقتلاوططللالماکتوزغلاماظنبدصقن

°”يراضحلابكرملاكيكفتدصقبروطتمومظنميملعلكشباسنرفاهتفظو

نرقلاذنماهذيفنتيفتقلطناةسوردملحارمربعبرغملايفيمالسإلا

يفاهنعثيدحلالزتخنوءيداليملارشعنماثلا/يرجهلارشعيداحلا

ءوزغلااذهماظتليجهنمروصتميدقتطقفاهئمفدجنادةزكرمةصالخ

؛يراضحلاوزغلايفروطتميجذومنجهنمهقيبطتةقيرطنيبتتىتح

.اهققخيتلاجئاتنلاواهيلعماقيتلاةيرارمتسالاواهبزيمتيتلاةيلاعفلاو

ءيندملاوزغلاماظنهدعبمث«يركسعلاوزغلاماظنديدشصخلنو

ةروصلاحيضوتلءوزغلاةيلمعلالخءادألايفامهلماكتوامهلخادتمغر

ءوزغلاثادحإوهسيلاندنعدصقلانألءوزغلااذهاهبمتيتلاةيجهنما

.هيلعمتيذلاماظتلاووزغلااذهجهنممهفوهامنإو

:يهءازجأةثالثهبدصقنو(يراضحلابكرملا)حلطصمةرملوأللمعتسن(١)

.داصتقالاو? ناسنإلاو-ضرألا:يهوةيراضحلاتازكترملا١

ءاملع? يعرشلاملعلا-ىروشلا-ةدحولا-:يهوةيراضحلاناكرألا۲

ديدجتلا-داهتجالا? ةيعرشلاةيرحلا-يمالسإلاثارتلا-ةيبرعلاةغللا? ةعيرشلا

.ةيمالسإلاةيلاعلا? ركتلانعيهئلاوفورعلابرمألا? داهحجلا? ةوعدلا

لوصألا-ةيعرشلالوصألا-ةيدئاقعلالوصألا:يهوةيراضحلالوصألا۳

كيكفتيفرامعتسالاجهنمحيضوتةحورطألاهذهيفانلواحدقو.ةيقالخألا

نألبقناكرألامثءالواتازكترلاتفدهتساةططخلحارمربعبكرملااذه

.لوصألاىلإلصت

ov



 

ي.ركسعلاررغلا

:°”نيتلحومىلعبرغملليسنرفلايركسعلاوزغلامت

نمارببوغماقيوطتةيلمعاهيفتتيتلايهولوألاةلحرمل

ةهجنموءايقيرفإويبرغلانادوسلايفهروذچنعهلزعلبونجلاةهج

ةهجنمارحبوءطسوألابرغملاهريهظوهرطشنعهلزعلقرشلا

.ملاعلانعهلزعلبوغلاولامشلا

ماكحإدعبهلالتحااهيفمتيتلايهوءةيناثلاةلحرللا

ىلوألاةلحرمللدادتمايهفءيئاهنومراصلكشبلوألاقيوطتلاةيلمع

دعبتەءاجاألثحبلاعوضومنعةرخأتمةلحرميهوءاهلجیوتتو

.”ديدشزيكرتبوىلوألاةلحرملاصيخلتبمتهنسكلذل۲

“برغملليسايس-ويحلاقيوطتلا

يسنرفلاوزغلاقلطنيمل(ةيبرغملاوةيبروألا)تاساردلاةيقيلاقالخ

يلسيإةكرعمنموأ؛م١۹۳٠ةنسرئازجللاسنرفلالتحانمبرغملل

بونج)تاوتلاسنوفحاستكانموأ(م٤٤۱۸ةنساسنرفوبرغملانيب)

نمبرغملليسنرفلاوزغلاقلطناامنإوء(م۱۸۹۹ةئسبوغماقرش

بونج)لاغنسلارببصمىلعنبهللادبعةريزجلاسنرفلالتحا

.ةحضاواهلمأتدنعودبتيتلالحارملاهلهىلإوزغلامسقنةرملوآأل()

دحأبلطبنكلوءلصألايفلوصفةثالثةلحرملاهذهلانصصخدقانك(۳)

يذلا-يمالسإلاركفلليلاعلادهعلاكلذبيئلسارامك? ةحورطأللنيعجارللا

.نآلامدقملالكشلااذهىلعهصيخلتتلضفدقفءراصتخالاىلعدكأ

.طوطخم...ةرفكلاعمقم:عجاري-سيرتتلابيئاجللايلاغلاهيمسييذلاوه(*)

٠

بصمدنعيتاطيروملالحاسلاىلعارديت)رزجيهانآنايلوجحجري()

امدنع(ه١5٤ت)نيساينبادبعحلصلملاةمالعلااهيلإاملدقولاغنسلارهت

نيوكتلاطيراهيفماقأفةدحاوةعفدنييجاهنصلاةنوتللئابقعيميتهيلعبعص

(برغملا)لامشلاىلعةعامجلاهذمبفحزوداهجلاىلعةطبارلاةعامجلاماظن

.نيطبارملاةلودتاأشنةعامحلاهذهنمو؛هبعاضوألاحيحصتل

.۲/١٦٠٠:ةيلامشلاايقيرفاخيرات:نايلوجو:اصقتسالا:عجاري

O۸



 

لالتحالبقيأ(مرشعنماثلانرقلافصتنملالخ(برغلا

رهنىلع(وتکبمت)ةنيدموحنافرشوزغلااذههابتاوءةنسنيئامثبرئازجلا

ءابوئجيبرغلانادوسلاةقطنموًالامشبرملانيبًالزاعاًنوكمءرجينلا

يلاوحتمادلحارمربعءايئابنهشيمکتوبرغملاقيوطتةيلمعراطإيف

يفهلحارموهفادهأوقيوطتلااذهبابسأصيخلتنكميو«فصنواًنرق

:ةيلاتلاةصالخلا

قيوطتلابابسأ

:يلياميفبرغملليسنرفلاقيوطتلابابسأمهأديدحتنكمي

لامشىصقأيف? ملسملابرغملليراضحلايفارغجلاعقوملا١

؛قراطلبجزاغوبربعةينيتاللاايوروأىلعلطيهرابتعاب? ايقيرفأبرغ

يذلارمألاءابوروأليمالسإلادیدهتلابروعشنمكلذهنوکياًارظن

ماظنلاةلخلخةلواحملءةيئارجإلاتاينقتلاوططخلايفريكفتلاىلإید

ةيبوروألالودلافرطنميبرغملاعقوملااذهليمالسإلايراضحلا

.كلذيفاهلمعلماکتر

.يرغلاضوحلاوسلدنألايفبرغملاهبعليذلايخيراتلارودلا۲

ةيبرغلاايقيرفأيفاهبماقيتلايراضحلاليصأتلاةيلمعوءطسوتمارحبلل

اممنادوسلابهعمجتيتلاةيقرعلاوةيفارغحجلاطباورلااهترسييتلاو

ةرورضبرعشتثيدحلاخيراتلايفرشتنتيهوةيبوروألالودلالعج

ايقيرفأوابورواوحنيخيراتلاهعلطتءاهتإوبرغمرودديمجتوفيقون

هكيكفتوخيراتلايفيمالسإلاملاعلارودءاهنإوديمجتنمءزجكاعم

.دبألاىلإاًيراضح

اهبمايقلااوررقدقنويريبيألاناكيتلاريصنتلاتالواحملشف-۳

نرقلاةياهيفةينابسإلاةكلملاةيصوذنمبرغمدض

-J. Hess: La question, p: 93 et s. ?:عجاري

«نيرصنتملابرعلاخبراتوسلدنألاةياهع:نائعهلادبع:لاثلاليبسلععجار()

اياصولانماهریغوةيصولاهلهدجوتامکءةينايسإرداصمنمهبامو

:نمضتاططخملاو

-De Castries: Les Sources inédites... Serie espagnole T-L.
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الارجلا

ةيرظنلىربكلالوصألايفثيدحتلاباطخ

مصأتلانيبدادعتساللةينقتلالوصألا:ثلاثلابابلا

?aeةيفلسلاةيرظنلايفحلصلاوداها:عباسلالصقلا

شيحباتاينقتوماظنلاموهفميفةلثامملاةيرظن:نماغلالصفلا

دادعتساللةيلالالوصألا:عبارلابابلا

لالاطورشلاليصأتيثةلسرملاحلاصلملاةيرظن:عساتلالصفلا

الاملليلاسرلافيظوتلايفدادعتسالا:رشاعلالصفلا

وحناهروطتودادعتساللةيسايسلالوصألا:سماخلابايلا

ةيسايسلالوصألاةيرظنيفدادعتسالا:رشعلصفقلا

0ماظنلاةملسأوةوقلل

لةيسايسلالوصألايفىروشلاولدعلا:رشعيناثلالصفلا

تكيسايسلاقاثيلايفةطلسلاوعمتحلا:رشعثلاثلالصفلا

اقتسالاوثيدحتلاةيلدجيفدادعتسالا:رشععبارلالصفلا

?EEEةماعةيجاتنتساةتاخ

ceasesهعجارموثحيلارداصم ena?

?EEEةمركلاةينآرقلاتايآلاسرهف

?eensةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاسرهف

?EEEمالعألاسرهف

?EEREماعسرهف

   



 

يذلا(نايتسبيس)يلاغتربلاكلمالمعبءادتقا؛يداليلارشعسماخلا

/ه۹۸۹ةنسبورغملابنزاخلملايداوةكرعميفلتقوءهعورشميفلشف

لودلااهتبرسيتلاةيريصنتلاتايفقسالاةكبشتلشفامك.م۸

ثورقلاةليطهلامشوبرغلابونجوحن(لاغتربلاواينابسأ)ةيريبيألا

هجمنيبتامءم۸٠-١٠:نرقلا)ثيدحلارصعلانملوألاةثالثلا

ةطخبلطتييمالسإلاملاعلانمهريغكبرغملليراضحللارييغتلانأ

لبءرشابملاريصنتلانمقلطنتالوءفةيلحرمودمألاةليوطءةسوردم

.ةيجاحوةددعتمىۍرخألئاسوربعهيلإعفدت

نميناثلافصنلالالخةيبوروألاةيرامعتسالاةكرحلاددبت٤

يسايسلاويركفلابالقنالاةجيتنءيداليلارشعنماثلانرقلا

ةيلامسأرلاةسردملاروهظوءةيعانصلاةروثلاهتصخشيذلايعامتجالاو

ةركفروهظىلإىدأام«تاينقتلاروطتعمةديدحجلاابمتروصيفةيلاربللا

لوحيسنرفلاعورشملادلوتاهنميتلاوءهلالتحاويمالسإلاماعلاريطشت

لتقلةلطخنعريبعتك”ايقيرفألامشيفةيئامورلاةيروطاربمإلاءايحإ

يبرعلابرغلاواًمومعيمالسإلابرغملايفةيمالسإلاتانوكلا

ءازجألامهالقيوطتلاو,لصفلاىلعتماقيتلاةطخلايهوءاًّضوصخ

.الثمبرغملاكخيراتلايفةلاعفراودأبترهتشاثايتلاءةيمالسإلا

مامدنهلاوةيلامشلااكيرمأباهتارمعتسميفاسنوفلشف٥

ققحتنأعيطتستةقطنمكايقيرفألامشبمتهماهلعجاممءةيناطيربلاةسفانلا

ورييغتلايفةميدقبلاطموایجیئارتسااوفوةيوامعتسابساکماھیف

9
يراضحلا

:نعاًذخأ.اهدعبامو۳۷۰/۲:يمالسإلاماعلارضاح(۷)

G@. Bonnet Maury: L'islamisme et le christianisme en Afrique - Paris?~

.1906

ترپانوبٹویلوباننيب۱۸۰۷ةيرسلا(تسلیت)ةيقاشتايفحوضوباذهرهظ)۸(

:عجاري.لوألاردنسكلااپسورروطاویماو

Testa le Baronde: Recueil des traites - Vol - II/ 1864,?»

.٢۳۲-۳۲۳:؛ثيدحلارصعلايفابوروآخیرات:رشیف:كلذكو

.۳٥:ءاهرامعتساوايقيرفأفشكخيرات:لمجلاهللااطعيقو()
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لالخءنييسئرفلانيفقثلاضعبنيبترهظيتلاةوعدلا٦

نماثلانرقلانميناثلافصتلايفةيرامعتسالاةكرحلاددجتةلحرم

ءةديدحجلاةيرامعتسالاةيلمعلايفبوغماةيمهأىلإاهيفاوهبنيتلاو

رواجملايراضحلاهرطخىلعءاضقلااهسأرىلعوءاهققحتيتلابساكلاو

ليقارعلثمييذلاءةيبرغلاايقيرفأيفيراضحلاهرودفيقوتوءايوروأل

نيفقثملارهشأنمو.اهيفةيبوروألاةيرامعتسالاةيلمعلامامأةبعص

:كلذلاوعدنيذلانييسئرفلا

نماثلانرقلافصتنملالخ? اومدقنيذلانييسنرفلانييعوسولا

ةيداصتقالاوةيراضحلاوةيراتلاتالهؤمانعةسارد-رشع

ةيسنرفلاةيرامعتسالاةيلمعلاهققحتنأنكميامو«برغمللةيجيتارتسالاو

.٩ةيراضحوةيجيئارتساوةيداصتقابساكمنمهل

يفةلثامةسارد(م۱۷۷۸-١۹٦۱?:۷هااaنreريتلوث)مدقامك

ASÎيفةلواحمااهباتكنمسحءهابتالاسفن «Essay sur les moeurs?

بساكملاقيقحتيفبرغمللةيرامعتسالاةيمهألاىلعاهيف

.٩”ةيراضحلاهتيعضورييغتويغيراتلاهرودفیقوتو

ءةيسنرفلاةيجيتارتسالاةسرامملايفقيوطتلاةطخلوخد۷

بوغمايفيسايس? ويجلازكترملاكيكفتلمئالموديدجيملعءارجإك

بكرملاهيلعدئتسييذلايدعاقلاراطإلافاعضإنكميىتح«يمالسإلا

.ةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاراشتنافيقوتوءيراضمحلا

قيوطتلافادهأ

جئاتنلاققحينأارحبوارببرغملليسنرفلاقيوطتلاعاطتسا

:ةيلاعلا

فیقوتو«برغملاىلعابوروأبابدسوقراطلبجزاغوبقلغ٠١

."طسوتلارحبلليبرغلاضوحلايفيراجتلاويرحبلاهطاشنوهرود

 

- J. Hess: La question... p: 95-97, : ?عجاري )(

٤۹ءتباسعجرمهللااطعيقوش()

كرتشملوطسأويبوروأفلحنيوكت١۱۸۱ةنسانييثرمتؤمتاررقمنمناك

=كلذعقودقوءاهريغوايقيرفألامشيفةيمالسإلاةيرحبلاىلعءاضقلابموقي
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ةهجنميبرغلانادوسلاوحنءارحصلاربعبرغملاذفانمقلغ٢

ةيراجتلاهتاقالععطقوءايقيرفأبيراضحلاهريثأتوهرودفيقوتو«بونجلا

.°”رجيتلاقطانمعمةلصأتلاةيقيرفإلاهروذجنعهلزعوءةيفاقثلاو٠

دادتمالاتاقالعلصفوطسوألابرغملانعهلزع۳

«امهتدحوماظنكيكفتقفأيفةلحرمكءنيبرغملانيبةيحماجلاوةيوضعلا

ءاهتإنمءزجك-*(يرعلابرغماو)يمالسإلابوغلايىمسيامءاهنإو

.يمالسإلاملاعلاوأةيمالسإلاةعماجلابىمسيام

‹يرحبلاهرودءاهنإلاًبرغيسلطألاطيحملاةهجنمهراصح-٤

تاالهۇؤملالكدقيىتحءةيلاعلاهتاقالععطقوهتاکرحتدیمجتو

.ضوهللاوةوقللةققحملاتاموقللاوبراجتلاو

برغلاولامشلاوحناهعفدبةيفارغحلاهتحاسممجحصيلقت٥

ريخصتو؛ءةيبرغلاةيقيرفإلاةراقلايفاهراشتنافيقوتو«اًريبكاًعفد

يداصتقالاهمجحريغصتلجأنمء'"اّبيرقترشعلاىلإاهمجح

ءايحإ۱۸۲۲)ماشهنبنشحرلادبعىلوملاناطلسلالواحمث.ًالعف=

بآ٤۱)يلسياةكرعميفهيلعاهراصتنادرجمباسنرفنأريغيرغملالوطسألا

:عجاري-.همدعأقهمادعإويبرغملالوطسألاىلعءاضقلاهيلعتضرف(٤

دمحم.كلذكويناثلاولوألالصفلا.قئاثووثوحب:يميمتلاليلجلادبع

-١/١٠:ثيدعحلابرغملاةظقيرهاظم:ينونملا

لوألالصفلا-يسنرفلاعسوتلاعورشميفتاوت:يرامعلادحأ()

ءا-(ايلعلاتاساردلامولبدةلاسر)..ةيقرشلادودحلاةلكشم:يرامعلادحأ(8)

.دودحلاةيقافتاليلحتلالخيناثلا

حلاصنيعىلإلصتيقرشلابونجلاوقرشلاةهجنمبرغلادودحتناكدقل

هدودحتناكامك.م٦۱۸۸دودحیتحكلذومويلاايبيلوسنوتورئازحجلانيب

يفةئيدممويلايهيتلارجيئلاىلع(وتكبمت)ةنيدمىلإلصتبوتحلاةهجنم

ءاجويسنرفلالالتحالاتحتتطقسكيح١۱۸۹دودحىتحكلذويلامةلود

:عجاري.هاياعرةدجنهنمبلطي[لوألانسحلا]يرغلاناطلسللاهتايعأنمدفو

ةئامنعديزت)ةديعسلاةلايألانمتاوتميلقإهيلعلمتشاامدييقت:قئاثو

:كلذكو.8۵-۲:قئاثولا.طابرلاب١١۱۹ةيكلملاةعبطلا-(ةقيثو

امو۳:.طوطخ-ةيلامشلاايقيرفأڂيراتيفةيلامحجلارظاتلا:يوجمحلادمحم.

.اهدعب

.اهدعبامو١٠:...تاوت:يرامعلادحأ.
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فاعضإو«يخيراتلاهرودمزقتىلإيضفييذلايرشېلاو

يفاغوبتمهنوکلدېواًرثأتمواباتحبصيىتح«يراضحلاهرود

.طسوتملارحبلليرغلاضوحلاوةيقيرفإلاةراقلا

لٹميهمجحصيلقتوهذفانمدسوهلزعوبرغملاقيوطتناكدقل

ةيفارغحلازکترمرابتعاب«يبوروألايرامعتسالاططخلملايفةرورض

يف(داصتقالا-ناسنإلا-ضرألا)ةثالثلاتازكترملادحألثميةيسايسلا

.هتمدخويراضحلابكرملاةنايصومعد

قيوطتلالحارم

ءلحارمثالثربعبرغملليسنرفلاقيوطتلاةيلمعتمتدقل

:يلاتلاوحنلاىلعزيجوصيخلتباهضرعن

ىلوألاةلحرللا

هنكلوءيطبلكشبرشعنماثلانرقلافصتنمذنمتقلطنادقو

ىلع"ئادلكشب(م١۷۵٠)ةنسيسنرفلاشيلالزنامدنعءيمتسم

رطيسوءلاغنسلارېنبصمرزجىدحإءةيبرغملانيساينبهللادبعةريزج

تیزةعقبلكشىلعقرشلاوحناًيِجيردتاهنمعسوتيذخأواهيلع

ةنسايئاہتاهيلعرطيسو(وتکبمت)ةنيدمىلإىهتناىتح«فصلونرقةليط

نیوکتنماسنرفتنکمتثیحةلحوملاهذهتهتنااهطوقسبوم

نمدتمتبونجلايفيرغلانادوسلاولامشلايفبرغلانيبةلزاعةقطنم

.تارتولیکلالوطلعارش(وتکیف)لإاًبرغيسلطألاطيحللا

جئاتنلارطخأنميسنوفلاشيحلااهققحيتلاةجيتنلاهذهربتعتو

كيكفتنملزعلااذهنكمدقق:اّعمةيراضحلاوةيسايس? ويجلا

يبرغلانادوسللةيسايسلاوةيرشبلاوةيركفلاوةيفاقثلاوةيراجتلاتاقالعلا

نمنكمامكءةيونعلاوةيدالاتاقالعلاكيكفتيأ.'”برغلاعم

نرقلايفلاغئسلالحاسبرقةيرحبةيركسعةيماحبتلزندقاسنرفتناك

حوزنللرطضتتناكاهنأريغرشعنماثلانرقلاعلطميفمثرشععباسلا

.هالعأخيراتلايفاّيئابترقتسامث«ةيكيتسيجولوةينمأبابسأل

.۵۳_٢:ءاهرامعتساوايقيرفأفشكخيرات:لامعايقوش:عجاري

-G. Bonnet Maury. ?:اًقباسروكذملاعجرملا )۷(
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هموتعفدو«برغملليرشبلاويساڀس-ويجلامجحلاريغصت

.طقفسلطألاةلسلسدنعاهرصحةلواحخوءلامشلارحت

`كلذبقعايئابسإواسنرفتماققييضتلاولزعلااذهقيمعتلو

وهامكةيقافتايفامهنيبهذهةلزاعلاةقطنملاميسقتب

قیرطنعيسايس-ويجلااهعضورييغتلامهنماًديهَت؛روهشم

نيبيقيقحلالزاعلارودبعلتسيتلا؛تاليودلانمةلسلسسيسأت

-مويلادهاشموهامك-لبقتسمايفىطسولاوةيبرغلاايقيرفأوبرغلا

«بونجلاةهجنملزعلاوقيوطتلااذهلةيقيقحلاةيفلخلاحضتتكلذبو

دوجولافاعضإوبرغملاعيطقتءاياهيلإانرشأيتلاهفادهأنيبتتو

.٠”ايئابتيفيراتلاهرودفقوتيىتحهيفيمالسإلايراضحلا

ةيناثلاةلحرملا

اسنورفلالتحابتقلطنادقوم١٤۱۸-١۱۸۳:نمتدتمأ

يلسيأةكرعميفاسنرفمامأبرغملامازهابتهتناو(م١۱۸۳)رئازجلل

رداقلادبعريمألاةماعزبةيرئازجلاةروشلاطوقسو(م١٤٤۸٠بآ)

هذهنأظحالنو.روكذملايرغملامازمالاةجيتن(م١٤۱۸)يرئازجلا

لوألاةلحرملاريسطابترالاهلخادتغتوىلوألاةلحوملاتبكاوةلحرملا

ءاهتناهيلعتضرفبرغملاىلعاسنرفراصتنارثإالعفو.ةيئاثلاجئاتنب

ةيجرافلاةرازوهترشنيذلاسضيبألاباتكلانمضةيقافتالاهذهصندجوي()

ء١٦۱۹ةنسةيبرغملا

ةيريبيالالودلاتلواحةثيدحلاروصعلاعلطميفةيفارغجلاتافوشكلارصعذنم()

اسنوفتلخدتاهلشفدعبوءةيبرغلاايقيرفأنعبرغملالزع(نابسإللاولاغتربلا)

ةيسنرفلارداصملاتثدحتدقو.لزعلاكلذقيقحتل(۱4نينرقلاذنم

ايوروأىلعكلذةروطخويرغلانادوسلايفيرغملدادتمالاةيمهأىلعةيريبيالاو

حبصيلهعفدتبوغمللةوقنمدادتمالااذههيطعيامايقيرفأيفاهحلاصمىلعوأ

كنمةيبرغملاءارحصلاةلكشمروهظو.طسوتملارحبلليبرغلاوحلايفةوقربكأ

ماعلاتيتفتةدايزيفلخديةيلمعلا(ويرازيلوبلا)ةكرحلاسنرفميعدتو٦

نعهلزعةدايزوءةماهةيميلقإةوقىلإلوحتينأنمبرغماعنموءيمالسأإلا

.ةيبرغلاايقيرفأ

٤:ماعلاتاراضحلاشيرات:يينيسومنالور-:لاثلالييسىلععجاري
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ةيسايس-ويحجلادودحلالوبقةوقلابهيلعتضرفامكءةيرئازجلاةروثلا

سرام/راذآ١۱خيراتبدودحللةيقافتايفطسوألاوىصقألانيبوغملانيب

يفةيرورضةقلحلثميناكرئازجلالالتحانأنيبتياذكهوم٥

برغملاكيكفتنملالتحالااذهاهنكمثيحءلصفلاوقيوطتلالسلسم

ءةيقيرفإلاةراقلليراضحلاسأرلالثميناكيذلايبرعلا

«نيبرغملانيب(ةيعماحجلاوةيوضعلا)ةيدالاوةيوتعملاطباورلاكيكفت

اهزرفأيتلاطباوروءتاهجلاطباوروءةعيبلاطباورك

يثاباهيلعليضقواهككفىتحاهعباتمثء«يسنرفلالالتحالااهززعو

.ةروكذملادودحلاةيقافتاةطساوب

ةلاثلاةلحرلا

ىلإم١٤۸٠يلاوحنمتدتماقيوطتلالسلسميفةريخألاو

تحتبرغملاقرشبوئج(تاوت)ةقطنمطوقسخیراتوهوم۱۹4۰۳

ةمتاخلاةقلحلاقيوطتلاةطخيفلثمتتناكيتلاو«يسنرفلالالتحالا

يفيسنوفلادوجولابابونجيبوغلانادوسلايفيسئرفلادوجولاطبرل

ايقيرفأنعهلزعوبرغملاىلعقيوطتلاتاقلحلافقإوءافرشرئازحجلا

لثمتتناكيتلاتاهجلاهذهعمهرباعمقلغوابوروأو.ييرعلابرغللاو

نمكلذقفاراممةيخراتلاهتاقالعيفيويجلا

."قلغلااذهلةيجيتارتساوةيداصتقابقاوع

الةفيعضةيفارغجةدحوىلإاهريغصتوهتحاسمليلقتمتامك

يفةرثؤم(ةيسايس-ويج)ةوقردصملبقتسمايفحبصتنأاهنكمي

دبعيرغللاناطلسلايرئازحجلابعشلاعياب١۱۸۳ةنسرئازجللاسنرفلالتحارثأ(٠)

داهحلاوةدحولاطورشىلعاهتمةعيبلكتصنفتارمثالثماشهنبنْمحرلا

.ةيعرشلااهلوصأىلعنينمؤملاةرامإقيقحتويسنرفلارطخلاداعيإل

١/۲۸۷:رتازلاةفحتنو.٢/۲۷:اصقتسالا:يرصانلا:دنعتاعيبلاصنعجاري

-ةيهبلا١/۹٥٠:فاحتإلاو.۷/۳:ينازوللديدجلارايعملاو.۲۳و

۷١۱:.طوطخ

-A. Bernard: 71. ?:عجاري )(

~M, Fanjas: 63 et, 71.

- Mandeville: p:17
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ةيلمعيفعبرمرتموليكنييالمةثالثنمرثكأبوغلارسخامدعبةقطنمل
.”مهدحوةيقرشلاةيبوثحجلاوةيبوئحجلاهتهجنمهذهقيوطتلا

دهعيفبرغملليسنرفلاوزغلالوخدبةلحرملاهذهتهتنادفو

(..اًيسايسواًيلامواًيركسع)لماشلادادعإلابزيمتديدج

ةينقتنعةرابعوهيذلا؛م١۱۹۱ةنسبرغلاىلعةيامحلاماظنضرفل

ةليسوكةلحرملانومضمبيحوتيرامعتسالاوزغلاماظنلةروطتموةديدج

دقعدونبكلذىلعصتتامك؛بولطملايراضحلارييغتلاقلخةيلحرم

.هسفنةيامحلا

يندملاوزغلاماظن

ةيلاملاوةيداصتقالا)ةيندملاتاينقتلافيظوتوهيندملاوزغلا

ترسفدقوءيراضحلارييغتلايف(...ةيركفلاوةيفاقثلاوةيسايسلاو

وزغلاثادحأاهتبكاوىتلاةيبزغلاثاحبألاوةرصاعملاةيبوروألارداصلملا

اقيىضاًريسفت(م١۱۹۱-١۱۸۳)ةسوردملاةلحرملايفبرغملليندلا

يتلاتايطعملاوحبرلابمتبتيتلاءةيلامسأرلاعفاودلايفهئرصحامدنع

لماشماظنك? وزغلاةيلمعتناكامنيبءطقفقاوسألاراكتحاكهققحت

لئاسولانماًقالطنايراضحلاوزغلليجهنمراطإيفلخدت-وزغلل

نأىنعمب.اهريغوةيفاقثلاوةيركفلاوةيسايسلاوةيلالاوةيداصتقالا

يئيتاللابولسألايهتحبصأةيلاربللاةيلامسآرلاةكرحلاورامعتسالا

يقةفلتخملاةيندملاابتزهجأوةيبهذلااهتاينقتلكبءروطتملاوديدجلا

قاوسألاراكتحاوةيلامسأرلاعفاودلانإو.يراضحلاوزغلاو۲۳تلا

لاغتسلاويلاممظعموةيلاحلارثازجلابولئجوفودنتوتاوتپبرغللایس)٢۲(

قئاثولاعجارت.عبرمرتموليكنيیالمزواجتتءازجآيهوايناتیرومو

.تاوتميلقإهيلعلمتشاامدييقت:ةقياسلا

-هيلإقيرطلاوهناكنإو-ريصنتلاءاتعمسيلنيتلتلاو.نيتلتلارييغتلابدصقن(۲۳)

ةيعضولانيئاوقلابلماعتيةلودلاوعمتجملاودرغلالسجوهنيتلتلاامنإو

ةقيرطلابركفيوءةينيتاللاديلاقتلاوتاداعلاوءةيتيتاللاتاغللاوءةينيتاللا

ءهنوؤشلكيفةينيتاللاةيعجوماوينيتاللاكالهتسالاىلعدمتعيوءةيتيتاللا

.ةينيتاللاقالخألابقلختيوءةينيتاللاةغللاملكتيملولوىتح

۹۹



 

ةيداصتقالا)ةقلطلاةوقلاراكتحاوءحيرلاباستكالاًيرورضلمعناک

ایرورضاطرشةوقلاكلترابتعاب(...ةيملعلاوةيجولونكتلاوةيركسعلاو

تيسنيتلااهتاينقتلالخنمءيراضحلارييغتلالعةردقلايف

..يفاقثلاويداصتقالا)اضيأماعلاهموهفمبكالهتسالاماظنىلع

9ءةكرشلاماظن؛ةعونتملاةمظنألانوكتكلذنمامالطناو

اًقيبطتةينوناقلااهتایعجرموةفلتخملااهتاقالعلكبءكنبلاماظنوءةيلصنقلا

ةريطخلااهتردقناو‹جمدلاورييغتلايففةريطخةيلاعفتاذةدیدجةينقتل

كالهتسالاماظنلعةديدشلااهتنميهواهزيكرتىلإدوعترييغتلاىلع

لتةديدج(ةينيتال)ةيكالهتساتاقالعونيئاوققلخوءهكيكفتويموقلا

ليطعتىلإةجيتنلابىدأ7ةيكالهتسالاتاقالعلاونيتاوقلالحم

لئاسوبعمتجملاطبرويموقلاجاتنالارداصمولئاسو

ةماعلاةيعبتلاتققحتكليو.ابوروأيفةينيتاللاجاتنالارداصمو

ىرخألارصانعلاةيقبويداصتقالارصنعلانيبةيلدجلاةيطرشلاةقالعلا

هتاقالعلکب؛كالهتسالاماظننيتلتباذكهو.ةيراضحلاةموظنملاىف

نمءهتاقالعوماظنلاكلذلةدمتعملاةيعجرللاماظنبلقايلامت؛هئیئاوقو

كيكفتيفيزكرمءزجکءةينيتاللاةيعجرملاىلإةيمالسإلاةيعجرملا

بكرملايفدابعلاودالبلاجمدوء‹هلكيمالسأإلايراضحلابكرملا

.(مويلادهاشموهامک)ينيتاللايراضحلا

(رواح)تادحوثالثيفيندملاوزغلاماظنتاينقتدیدحتنکمی

لكلءةيلآلارصاتعلاددعتمزاهجكلمعتتناكاهنمةدحولكءىربك

:يهورييغتلاووزغلاةيلمعيفهرودرصنع

:يهةينقتلااهرصانعوةيسايسلاةدحولا

تايقافتالااهصخشتيتلا«يسامولبيدلاحتفلاةسايس-

.تارمۇملاو

.(ةيلصنقلا)ةيدرفلاةيامحلاةسايس-

.تاحالصإلاةسايس-

 

ةظقيرهاظم:كلذك.۲۷:طوطخم...زيجولافاحتالا:يلاكدلادمحم:عجاري(٤)

:ثيدحلاپرغلا
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.يلخادلافازنتسالاوةيلهألابورحلاعيجشتةسايس-

:يهةينقتلااهرصانعوةيداصتقالاةدحولا

٠ةيناطيتسالاةسايسلا

.ةيلاملاةسايسلا

.ةيراجتلاةسايسلا

دقعرثإاهبلمعلاقلطنادقو.(ةيسايسلا-ةيرادإلا)ةدحولا

عوضومةسوردملاةلحرملاراطإنعجوختكلذبيهفء١1۹۱ةنسةيامحلا

مدقننلوءرييغتلايفةينقتلااهرصانعضرعتستنلكلذلو«ثحبلا

اننأريغءنيتقباسلانيتدحولارصانععملعفنامكءةصالخةيأاهنع

ءةيلاعفىوقأورطخأتناكةشلاشلاةدحولاهذهتاينقتنأىلإريشن

كلذنمرطخأو(يعيرشتلا)ينوناقلاماظنلابلقىلعتلمعاهرابتعاب

ةيفاقثلاةيعجرملارييغتىلإىدأاممءماظنلااذهلةيعجرملارييغتوه

ةماعلاةموظنملاهیجوتممءةيركفلاوةيعامتجالارةيداصتقالاوةيسايسلاو

ةيليئاللاةيعجرملاىلعيساسألادامتعالاحبصيلهريغويداصتقالارييغتلل

ةراضحلايفجامدنالاقیرطلعدالبلاثعضوكلذيو«ءيشلکيف

نعةزكرمةصالخضرعىلإةراشأإلاهذهدعبدعئلو.اّيئاقلتةينيتاللا

رصنعاهيفائرخأدقو.نيتقباسلانيتدحولانمةدحولكرصانع

ةصالخنمعسوأةصالخهنعمدقننأديرناننأل(ةيراجتلاةسايسلا)

هتدكأاميسحرييغتلايفهقمعوهتروطخلًارظن«ىرخألارصانعلا

.اهسفلةيرامعتسالاتاليلحتلا

ةيسايسلاةدحولا:ًالوأ

ىلعاهيفدامتعالامقويتلاةيرامعتسالاتاءارجإللاابدصقنو

ةيسايسلارصانعلاووزغلايفيرحرصتعكيسايسلارصنعلا

:يهوزغلااذهيفتفظويتلا

هپماقيذلارودلايفصخلتتو‹يسامولبيدلاحتفلاةسايس١

-١۱۸۳)ةسوردملاةلحرملالالخةيبوروألالودلالصانقوءارفس

عحلاصممدتيتلاتادهاعملاوتايقافتالانمةعومجميضرفل)ع۹۲

صوصخاىلعاهٹیبنمرکذنءةيامحلالبقامةلحرميفمهلودفادهأو

1۸



 

AE:تاداع AEE VATA - VAT} AY?141

‹ديدهتلاوةوقلاببرغملاىلعاسنوفاهتضرفتادهاعميهو.۴

:لثماهنمركذنةريطخاًنادهأاهتمتققحو٠

ةوخألاقوقحوداهجلاًادبمبلمعلانعيلختلاىلعبوغماماغرإ-

-ويجهلصفو(ىلوألاعبرألاتايقافتالا)رئازحجلاعمةيعماجلاطباورلاو

نوناقبلماعتلانمهعنموء(ةريخألاثالثلاتايقافتالا)اهنعاًيسايس

ءطقفةقيضلاةينطولانوناقبلماعتلاىلعهرابجإوةيمالسإلاةعماجلا

يفةرملوأليمسريسايسفقومويجولويديأرصنعكهيلعاهضرفو

ء(ةريخألاةئالثلا)دودحلاتايقافتادونبضعبنمظحاليامبسحخيراتلا

لهأ"”ةعيباهتسسأيتلاةدحولاوةعيبلاطباورىلعكلذبتضقف

رئازجللاسنرفلالتحارثإءماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسللرئازجلا

.لوألاعبرألاتايقافتالادونبهسكعتامكم١۱۸۳ةنس

تحبصأيتلاءەتدايسقوقحنعلزانتلاىلعكلذكهماغرإ-

صخخشامكءلماکحوضوبةيبوروألاةيرامعتسالالودلااهيففرصتت

ٹیحم1۹ءارضخلاةريزحملارمتؤمو?As))دیردمرۇمكلذ

صضعبتصنكلذبو.ةيبرغملاةلأسملاليودتلودلاكلتامهيفتررق

ةرطيسلابو'ءهيفيركسعلانمألاةمهمباينابسإواسنرففيلكتىلعاهدونب

قحءاطعإويفيوروألاناطيتسالارصنعزيزعتوءيلاملاهماظنىلع

ءزحلافاحتإلا:ىفناديزنبنمحرلادبعدنعةدهاعملاهذهصوصندجوت(۲)

ةمجرتلالخلوألاءزجلاو.ماشهنبدبعناطلسلاةمجرتلالخسماخلا

-(ةيرئازجلا-ةيبرغملادودحلا)هباتكيف(ساجوف)دنعدجوتامك.زيزعلادبع

:دنعاهریغويهدجوتو.هباتكروحماهلعجثيحةيسنرفلاب

-P.L.Riviêres: Traités Codes et lois. T.L. p:15.

(...ةيقرشلادودحلاةلكشم)لوألاانتلاسريفليلحتلاضعبعماهانضرعدقو

.ثلاتلاويناثلا:ناءزحلا

مهتعيباومدقوسافىلإرئازحلاءاملعمدق١۱۸۳ةنسرئازجللاسنرفلالتحارثأ()

يهو:ةيئاثةعيببةعيبلاهذهتززعتمثءماشهنبنمحرلادبعىلوملاناطلسلل

ةثلاثةعيبمث.ناسملتةئيدميحاونبروكذملاناطلسللاهودقعيتلاةماعلاةعيبلا

.سانكمةنيدمبيولعلاناطلسلليرئازجدفواهمدق۱۸۳۲ةنس

.۷١٠:ةيهبلاللحلاو.4:جءاصقتسالا:عجاري

1۹



 

زومرلا

E?:طابرلابةماعلاةنازخلا

طابرلاب(ةيكلملا)ةينسحلاةنازخلا:حح

السبةيحيبصلاةنازفلا:ص.خ

ناوطتبةماعلاةبتكملا:تاعام

سيراببةينطولاةبتكملا:هپ

سافبنييورقلاةئازخ:ق.خ

A.M.G.P?:سيواېپةيبرحلاةرازوفيشرأ

ةيرجحةعبط:حط

Ry?:اثمىلوألاةعبطلا

خیراتنودتا.د

ةيرجه:.ه

ةيداليم:م

ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:ةظقيلارهاظم

ةرفكلاعمقم:عمقلا

ركتبلاكلماجات:جاتلا



 

نموءاشتنميمحتيكءةيبوروألالودلاهيففرصتتلءةيبرغلاةياعرلا

امةياعرلاقحوةدايسلاقحكلذببرغملادققفءةيراغللانمءاشي

لدابتبايناطيربتماقءهتدايسقوقحيففرصتلانماقالطناو

تلمعامك."رصميفاسنرفعلاصمببرغملايفاهلاصمضعب

ةيقافتايفامهنيببرغملابونجميسقتىلعاينابسإواسنرف

م١۱۹۰تایقافتايفاينابسإوايلاطيإوايناطيربنملكعماسئرفتقفتاو

تاهجلباقماسنرفلهنعلزانتلاوبرغملالدابتىلع"م٤٠۱۹

.ةيرامعتسالاةلداعملايفىرخألالودلاحلاصلىرخأةيمالسإ

حاتفنالاىلعبرغلتمغرأدقفءةيلالاوةيراجتلاتايقافتالاامأ

يتابسإلا-يسترفلاواًمومعيوروألايئالاويراجتلاوخلامامأةوقلاب

.صوصخاىلع

ةيقافتالاوةدهاعملاةقيثولمعتسايسامولبيدلاوزغلانإفءاًّمومعو

جيردتلابايلعلاهلاصمنعلزانتلاببوغماىلعاهيفدهشءةينقتةليسوك

يتلاةدهاعملابكلذلمكأنأىلإةرطيسلاروطتووزغلاروطتلحارمربعو

ةدهاعملاةقيثولمعتساامك.يئاهتلالالتحالاوةيامحلاباهيفهيلعدهش

صرفقيرطنعةينيتاللاةينوناقلاةموظنملالخادجيردتلاببرغملاعضيل

لعف؛هتیوهوهتیعجرملامامتةداصضمطورشوميهافمونيئاوقوئدابم

ءنويبوروألانويسامولبيدلااهدعأيتلاةيسامولبيدلاتادهاعملاتاحفص

نعلزاتتلاواًموهفمداهجلاءاغلإىلععيقوتلاىلإبرغملارطضا

ءةيمالسإلاةعماجلانوئاقبلمعلاقوقحوءةياعولاوءةدايسلاقوقح

`ةسايسلايفةيمالسإلائدابلاوميهافلاوتاحلطصلماونيئاوقلاءاغلإو

عئدابلاوميهافلاوتاحلطصلاونيتاوقلالالحإوءةيلودلاتاقالعلاو

 

ةيتاغللىلوألااهيفتلزانت١۱۸۹بآ٥:يفايناطیریواسنرفنيبةيقافتاتدقع()

استوفلاهتضراعمنعيلوأللةيناثلالزانتلباقمءليئلايداويفاهبلاطمنع

.برغملاقرشبوتج(تاوت)ةقطنملوح

:لمحايقوشوء45:يسئرفلاعسوتلاعورشميفتاوت:يرامعلادمحأعجاري

:اهرامعتساوايقيرفأفشكخيرات

:نيرشعلانرقلايفبرغلاخیرات:ودنالمدر:تايقافتالاهذهنععجاري()

.اهدعبامو1



 

ةطساوببرغملامغرأامك.ةيلودميهافمونيناوقابنأمعزباهلحمةينيتاللا

طاقسإولالغتسالاوءابرلالوبقوحاتفنالاىلعةيسامولبيدلاةيقافتالا

دييقتوهتطلسنمدحلاوءاّلاثمبئارضلايفةيمالسإلاةمظنألاونيئاوقلا

,هلالقتسا

فظويتلايهو؟“(ةيدرفلاةيامحلا)ةيلصتقلاةيامحلاةسايس٢

.يبرغملاعمتجملاةدحوكيكفتليبرحرصنعكةيدرفلاةيامحلارصتعاهيف

دعتماهنإالأء”يداليلارشعنماثلانرقلايفترهظاهنأمغرو

ریطخلکشب«تروطتمث٦۳۱۸۵٠ذنمالإةيقيقحةيسايسةلكشم

ثيحء۳دیردمرؤمو"م۳٩۱۸ةنس(رلكب)ةيقافتاذنم

ءطقفةعبرأىلإنيصخشبلصنقلاةدعاسمبةقلعتلااهتمهمتزرابت

ءءاشتنميمحتيك؛ةيرامعتسالاةيبوروألالودللاًّبسايساًّفححبصتل

هتيعردارفأنمءاشينموءاشتنلةياعرلاقوقحيفبرغلاكراشتو

۔اهتیعرواهتيسنجنممهرابتعاوءمهتياحو

ةنطاوملاتحيفبرغملاكراشتكلذبةيبوروألالودلاتحبصأف

.لخدتلاولالتحالارصانعرطخأنمكلذناكوءةياعرلاوسينجتلاو

ةيامتحتيرغملاعمتجملانمةماهحئارشلوخديفكلذببستدقو

لئابقلاءاسؤروءاينغانمةلاعفلارصانعلاتناكوءةيبوروألالودلا

مهضارغأةمدخةيامحلايفنولخدينيذلامهذوفنلاباحصأوراجتلاو

ةيرورضلاتامدخلانممهيفعيناكمهلوخدنألةيصخشلامهحلاصمو

-ةيلصتنقلاةيامحلا:روصنمنبباهولادبعةمالعلاةكلمملاخرؤمذاتسالاعجاري()

۱۹۷۸طابرلا

ىه(ةيدرفلا)ةيلصنقلاةيامحلللوألاساسألاتعضوةيئافتالوأتناك()

ماعلاسفنيفةينابسإلاةيبرغملاةيقافتالاوةتسةيسنرفلاةيبرغملاةيقافتالا

نمءامتحالابابتحتفيتلايهوةيئاطيربلاةيبرغملاةيقافتالاتدقع١۱۸۵يف)۳۱

.يبسنلکشبهتایحالصتعسووديدج

.ةيلصنقلاةيامحلاعيسوتلوحةيسنرفلاةيبرغملاةيقافتالايه()

نأريغءةيلصنقلاةيامحلاةلكشميهنييكبرغملانمبلطبديردمدقع()

اهرطخلعجامنذفانماهلحتفوامتايحالصعسووةيامحلاززعرمتؤللا

.دالبلايفرارقتسالاوةيبرغملاةدايسلابترضأفشحافتي

Y۷



 

(يلصنقلا)يوروألاءاضضقلادنعنوضاقتيوءةطلسللبئارضلاعفدنمو

تابجاولاوبئارضلانمةماهةبسنكلذةجيتنبرغملادقفف«بوغلملاب

ةيبوروألاةطلسلاوينيتاللاءاضقلاحبصأوءنييمحملاىلعةررقماةيلاما

ركفلاوةفاقثلالوځدلكلذدهمدقو«يبرغملايسايسلاماظتلانماًءزج

يفاًعقاوحبصيل«برغمللةينيتاللاةينوئاقلاةيعجرملاويوروألاينيتاللا

(يراضحلا)يسايسلاوزغلالئاسوقمعأنمكلذناكوءهتايحماظن

.هرطخأو

تاحالصإلاةسايس-۳

ديردمرمتؤمذنماًيبرحاًيسايساًرصنعتحبصأدقو

بئارضلاوشيجلاوةرادإلاثيدحتىلإرهاظلايفوعدتتناكوءاًبيرقت

تاعانصلاوفارغلتلاوديربلاينةثيدحلاتازيهجتلالاخدإوءةيلالاو

«كلذريغوةيقيبطتلامولعلاملعتلةيبالطلاتاثعبلالاسرإوةيركسعلا

ملعتو'؛تازيهجتلاثيدحتىلأفديناكبرغللانألتلشفاهنكلو

ماظنيفلوخدللءرصاعلاروطتلاوديدجتلادعاوقوجهانمورارسأ

نكلكلذىلعهدعاستدقابوروأنأاًدقتعمءملعلابابنمةرصاعللا

امنإوءمعزتتناكامكبرغملاثيدحتديوتنكتملةيبوروألالودلا

دئاقعلاوراكفألانممهديربتوتاثعبلادارفأةيلقعنيتلتديرتتناك

نمءيشيأاوملعتيملكلذلءةيمالسإلامهتيومبةقلعتملاتاروصتلاو

رومألاضعبالإ‹مهدالبابنوديفييتلاةديدجلاةينقتلاوةيملعلاعفانملا

اهدروتسأيتلاةغيدحلاتازيهجتلاتلشفوتائعبلاتلشففءةطيسبلا

ةفرحتنمةيلقعترهظوء٠"هتيلاماهيففزنتساوبرغل

حالصإلانأىريحبصأدحاوءنيهابتانيبلدحجلااهيلعىغطحالصإلل

ةيلقعللةرصاعمةديدجةيلقعبةيديلقتلاةيلقعلارييغتنمأدبينأبجي

يناملعلايبهذملانومضلاوءيركفلالكشتلايفابةهيبشوءةينيتاللا

 

يفتسساتيتلاةيبرحلاةريخذلاوةحلسألاجاتنإلعئاصملاغلاليبسلعركذن(۳)

ةعضبللغتشااهضعبوايئاهناهضعبلغتشيمليتلاو«شكارموسافيتنيدم

.فارشإلاوةتايصلاوريبستللةيتطورطأبايغليثابفقوتمثعيباسأ

.۹4و١/۲٩:ثيدحلابرغملاةظقيرهاظم:ينونلادمحمعجاري

v٢?



 

سرادملاحتفوميلعتلاميمعتنأىريحبصأرخآلاو.ةيلاربللاةيبهذلاو

قيرطوهةيقيبطتلامولفالابمامتهالاعميمالسإلاروصتلاحيحصتو

نعالإرفسيماًماسقناواًميقعًالدجقلخام٠حالصإلا

.نآلاىلإفلختلانمديزم

دقوءيلخادلافازنتسالاوةيلهألابورحلاعيجشتةسايس-٤

:يهثالثمئاعدىلعةييوروألالودلااهيفتدمتعا

دالبلاةورثصاصتمالءلئابقلانيباهميمعتوةحلسألابيره

نميقبامميطحتلءلئابقلانيبنحاطتلاورارقتسالامدعةلاحقلخو

علطتيهلعجوءرامعتسالادضبعشلادنعيبعشدومصوةمواقم

مادعناوىضوفلانمذقنملاهيفىريويرامعتسالايركسعلالالتحالل

.نمألا

ةزعوبأةروثكءشرعلابالطونيدرمتلاتاروثمعد

ءلوألانسحلاناطلسلادهعةيادبيفاسنرفهتمعديذلا"”يربهلا

ناطلسلادهعيفكلذكءاسنرفهتمعديذلايلاليجلاةروثو

عاضوألاهبتعزعزو(م۸٠۹٠-١٠۹٠)ةرتفلالالخزيزعلادبع

لالتحالاتحتيئاهنلاطوقسلاىلإدالبلاهبتدهموءاًروهدتاهتدازو

..يسنرفلا

ةرامحوبةروثباسنرفهلتدهميذلا‹يظيفحلابالقنالاعیجشت۔

تاوقلاتمدقتءاهدامخإنعزيزعلادبعناطلسلازجعاذإىتح

ةنسابرغءاضيبلارادلاةنيدموارشةدجوةئيدمتلتحاوةيسنرفلا

داهجلاراعشعفروءزيزعلادبعهيخأدضظيفحلادبعرهظفم۷

هتعيابوهتوعدفارطألاعيمجتلبقتفذقنلاصخشلاهنأاًمعاز

:اهنمطورشىلع

ءءارضحتلاةريزحلارمتؤمتاررقمضفروءدالبلاريرحتلداهجلا

نبدمحميناميلسلاو.۱٠۳:طوطخ? ةيهبلاللحلا:دمحميفرشملاعجاري()

.١١٠:برعملاناسللا:جرعألا

۹/١٤١:اصقتسالا:هتروٹنععجاري(٦)

هذهنعثيدحلل(طوطخم-ةيدجولاةلحرلا)هتلحرمظعميوجحلاصصخ(۳۷)

.اًقيقداًفصواهنعمدقواهرصاعثيحةروثلا

Y۳



 

فیفوتوفيدرفلاةيامحلارطخءاغلإوقرامحوبةروثىلعءاضقلاو

عامطااهليتلاةيبوروألالودلاعمنواعتلاءاغلإو«ضورقلالسلسم

.ةيمالسإلالودلامفلاحتلاونواعتلاو«بورغلملايف

ديع)ديدجلاناطلسلانابيحويلكشبثادحألاهيجوتمتو

نمةعرسبنكمتثيحاعفذاقنْإلاىلعرداق-۸١۱۹4:ظيفحلا

تاررقمبفارتعالاىلعمغرأامناعرسهنكلءةراحوبةروثىلعةرطيسلا

مامأفوقولانعزجعو«سضورقلالسلسميفريسلاو«ءارضخلاةريزحلا

تطقسيتلاوسافةمصاعلاوحنهجتپذأيذلايسنرفلاشیلامدقت

ناطلسرطضاكلذبوسفنظيفحلاديعنمبلطبم١۱۹۱فيرخيق

نعلزانتيوهتمهميهنيوءةيامحلادقعىلعاسئرفلعقوينأداهج

.م١۱۹۱ةنسشوعلا

ةيداصتتالاةدحولا:ايناث

:ةيلاتلارصائعلانماہتاینقتمهالکشتتو

تناكدقو.هريغو(يحالفلا)“”ناطيتسالاةسايسةينقت١

نمثلاثلادقعلاذمءطببرشتنتاهروذبتذخأدقناطيتسالاةيلمع

ةكرعميفاسنرفمامأبرغمانأريغءيداليملارشععساتلانرقلا

وحتهجوتلاىلعنييبوروألامامأاًيقيقحاًرفاحقلخ(م٤٤۱۸)يلسيأ

ىلإىدأدقفناوطتبرحيفايتابسإمامأهمازجناامأ«بوغللا

مهتيبةيوبرلاتاطلاخملاةيلمعراشتناو:ةفاثكبهيلعنييبوروألادفاوت

اًريثماًردصمنويبوروألااهيفدجويتلاتايلمعلايهوءةبراغملانيبو

ءمالسإلايفةمرحللاةيداصتقالاتالماعملاماظنرشنوءعيرسلاحبرلل

ءاهززعوتالماعملاهذهةيعرشىلع(م١۱۸۸)ديردمرمتؤمدكأكلذل

داقعنالبقواذكهوقرازغببرغلاىلعنييبوروألادفاوتىلإىدأامم

يلاوحىلعاورطيسدقنويبوروألاناكءارضخلاةريزجلارمتؤم
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ىرخألاتاراقعلانودةزاتمملاةيحالفلايضارألانمراتكهفلأةئام

2اهريدصتوةيبرغملاةيحاللفلاةورثلاببنىلإىدأاممءةيحالفلاريغ

ةجيتن"”ضرألانانقأىلإةبراغملاليوحتوءاّبيرقتلباقمنودبابوروأ

اسلمهيضارأنعمهلزانتوءةيوبرلاتاطلاشملايفمهسالفإ

?eنبمياح»يدومهيلانأفرعننأيفکیونييبوروألا

شيلارادلانيبةعقاولايضارألاىلعرطيسييضاملانوقلاةياهتيفناك

لوطىلعارشروضانلاىلإاًبرغةجنطنموءالامشةجنطواًبوئج

يفيوروألارصتعلارئاكتىدأدقلوءرتموليكيتئامزواجتتةفاسم

يتلاءةيوبرلاضورقلاوتاطلاخملاتايلمعرشنىلإم۲لبقبوغا

ىلإىدأامكءلباقمنودبةيحالفلايضارألاىلعةرطيسلانمتنكم

ءةييوروألابوعشلاتاجاحمدحتتحبصأيتلاءجاتتإلاةلمعرییغت

كلتوءةرخسلاودرشتلاورقفلايفهلهأشيعيلبرغملاتاجاحةكرات

.ناطيتسالااهققحيتلاىلوألافادهألايه

شيجلامامأبوغمامازبناعمتقلطنايتلاةيلاملاةسايسلاةينقت

بآ)رئازحجلاعمةيقرشلادودحلاىلعيلسیاةكرعميفيسنولا

(ALE?نكميلئاسولانمةعومجملعةسايسلاهذهدقو

يهةڻالثيفاهرصح

ةلمعكاًضوصخةيسنرفلاواًمومعةيبوروألاةلمعلاضرف

دنعةيساسألاةلمعلايهحبصتیتحاهمعدو«برغملايفةيمسر

ةكرعملادعب-برغملاىلعاسنرفتضرفثيحءلعفعقواموهوبعشلا

يداصتقالاوزغلاوناطيتسالاةجيتنةبراغملااهيلإىهتنايتلاةيعضولاهذهنع()

.:عجاري

Wesgerber: au seuil du Maroc moderne - Casablanca 1946,?-

ةرملوألنيئوكمندملاىلإةبراغملانمنيلطاعلاونيسلفلاحوزننعملكتيثيح

ةايحلاطورشاهيفيتلاحيفصلاندمنمةيشماهءايحأخيراتلايف

`ناطيتسالاةجيتنةييرلاندماروطتةيادبىلإريشيامك.ةيحصلا

,يوروألايداصتقالا

عبارلاءزعلاكلذكو.7:4A۳?-£44:(لومیشنيمیاح)نععجاري

.نكامأيف
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ءبرغلابةيمسرةعطقنوكتل(نويلبان)ةيدقنلاةعطقلالوبق-ةروكذملا

ثوكتنأناوطتبرحيفبرغملاىلعاهراصتتارثأاينابسإتضرفو

ةيدقنلاعطقلانأامك.برغلابةيمسرةيدقنةعطقةينايسإلاةطيسبلا

اهيلعساقيةيمسرعطقكلوادتتتناكاهريغوةيلاطيإلاوةيزيلكتإلا

برغملالعجىلإةسايسلاهذهتدأدقو.برغلابةيمسرلادوقنلارايعم

ىلإةيراضحلاةيزمرلاوةيرابتعالاوةينوناقلاوةيداصتقالاهتاقالعىفامبات

.ركبلاجمدلاةلواحمرصانعنماًرصتعكلذتاكوءابوروأ

ثيح«ةيبرحلاتاريعدلاةسايسقيرطنعةيبوغملاةلمعلابهنب

ضوفلةعيرذاهنمذختتل«بورحلانشىلإدمعتةيبوروألالودلاتناك

اذكهوءقةيبرغملاةورثلاصاصتمانماهنكمتيتلاةظهابلاةيبرحلاتامارغلا

ةنيدمىلعترطيسوءةتبسةنيدملخدمنمبرغملاىلعابرحاينابسإتنش

ةئامبرغلااهلمدقينأباحسنالاوبرحلافاقيإلتطرتشاو«ناوطت

نأبرغملارطضاو(ةضفلاوبهذلا)سيفنلاندعملاةلمعبةطيسبنويلم

هلعجامم؛ردقلااذهسمخیوسهتنیزخيفدجملهنأمغرءكلذلبقي

ماظنلايفابرلانوناقساسأىلعايناطيربنمضارتقالاىلإةرملوألاجلي

ثالثةدماينابسالةيكرمجلاهليخادمفصننعلزانتيو«يبوروألايكنبلا

برقبرغلاىلعةديدجابرحاينابسإتنشم۱۸۹۳يفو.ةنسنيرشعو

برغلااهلعفدامدعبالإاهفيقوتلبقتملو(دالبلاقرشلامش)ةيليلم

رطيستتناكثیحسفناسنرفتجهنو.ةطيسبنويلمنيرشع

اهرثإىلعبلاطتةيبرغملادودحلاىلعةيروداًبورحاهتمنشتوءرئازجلاىلع

ةينطولاةلمعلاةعزعزىلإىدأامءةضهابةيبرحتامارغعقدببرغلا

هباتکيفحوضوبيرصانلاكلذحرشامكءبرغملاداصتقابيرغتو

ةيبرغملاةورثلابهتبناجىلإفدبتةسايسلاهذهتناكو.اصقتسالا

.ضورقلاةسايسيفطوقسللبرغملاربج

تاحالصالاةسايسةطساوباهبهتوهتلمعصاصتمأىلعماق«سوردم

يتلاةراجتلاوةلمعلابيربتوءناطيتسالاوءةيبرحلاتاريعدلاوقلشافلا

:اصقتسالا
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تاجاحقلخقيرطنعةيثطولاةورثلابهنيفًالاعفاًبيستناك
لوخدنأامك.ابوروأعمةيراجتلاتالماعملايفدقتلادامتعاو؛ةديدج

ةروكذملالئاسولاليعفتيفاًيساسأاًرودبعلبرغمللةيبوروألاكونبلا
كلذنمرطخأوءاهراكتحاوةيبرغملاةورثلاصاصتمالجأنمءاهريغو

.ضورقلاةسايسيفطوقسللهجردتساوبرغلادهمهنآوه

Mosesتنايرابردزيوص)يدوهيلاسسم١٤٤۱۸يف de?

(pariente.?داحتانمهمعددمتسیناکو٠٠ةجنطةنيدميفكنبلوأ

ناکكنبلوأوهو.ایلیسرموقراطلبجوندنئلورتسشناميفيکنب

ةلئاهةورثبهنيهلعجاممءةيبرغملاةيندعملادوقنلالباقمقرولالمعتسي
ةيوبرلاضورقلالامعأةجيتنهحابرأتمخضتامك.ةيبرغملاةلمعلانم

.فورظلاكلتيفةديازتلاناكسلاةجاحاہلغتسايتلا

زیوم)كنبوهةجنطيفرخآيدوہيكنبسسأتخيراتلاسفنيف
يفاًضصختمناکيذلا>?Isaacنوهاتقاحسا

تناكدقل.ةيناطيربلاحلاصملانمرثكأةيئابسإلاوةيسنرفلاحلاصملاةمدخ

ماظننیابتپبسبهحابرأةرثكلفرصلاةيلمعناسرامتاعمناتسسؤللا

نهولالباقمضرقلاةيلمعكلذكناسرامتو:ىرخأوةنيدمنيبفرصلا

ءلباقمنودبجاتنإلاىلعةرطيسلاىلإيدؤتحابرأنمهققحبالءيراقعلا

بناجىلإاذه.ةيزمرنامئأبتاراقعلاىلعةرطيسلاىلإيدؤتدقو
دهعىلعناتسسؤلاتعسوتدقو.دمألاةريصقلاضورقلابامهمامتها

ندايفدارفألاىلعنانميجتاتحبصأىتحلوألانسحلاناطلسلا

ةلودلاحلاصميفامهلغلغتبناجىلإءتايوتسملاعيمجنميداوبلاو

.ةيبرغملا

ةجنطبةيكنبةلاكو*«لوميشنبمياح»يدومهيلاًاشنأو

 

۳/٤:ابوروأوبوغما:جبيم

.قباسلاردصلا(()

44£-4۸8£:اپوروأوبرغملاءجييم:يسايسلاويکنبلاهطاشننععجاري(٤)
يفسيرطلالئاسرعجاريامك.هنمةفلتخمنكامأيفصوصخلابعبارلاءزجلاو
.(١۱/۱۲:حموءN۳۴?۷۱عيم)ناوطتةبتكم
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.اهريغوتابراضملاوتاطلاخملاوضورقلاونهرلاوةيفرصلاتالماعملل

ةسسؤمدروفملش)يزيلكنإلاًاشنأتايلمعلاسفنلو

يضارألاومجانملالالغتساىلإاهلامعأتعسوقةجنطيفةيكنب

سسۋؤتلةيئاطيربلاومأسوژرلخدتالوللشفت-نأتداكوقيحالفلا

ةقلعتملاضورقلايفهلامعأاًرْكرم۱۸۸۷ةنسةجنطباًديدجاكنب

۔نهرلاٻ

تدتماءةجنطيفةيكنبةلاكواسنرفتسسأسفانتلاراطإينو

سيسأتاهبحاصوءابونجشكارمىلإةيلحاسلاةيبرغملاندملاربعاهلامعأ

ZU‘Allardيشاميددرالآ)ةلاكو Demachy?يذلاوهوتةجنطب

امك.ةييرغملاةلمعلابرضچمانربلوألانسحلاناطلسلاهلضوف

ةيبرغلملاةلودلادوزتتحبصأوءةيكنبلا(حعناياك)ةلاكوتسسأت

ةنميهلادحىلإةيمسرلاحلاصمايفلغلغتتسيتلايهوءةحلسألاب

يضارألاوسيراب)كتبعمتاطابترااهلتئاكثيح«ءاوتحالاو

ىفةلودلاطاقسإوءةيبرغملاةلمعلابميفرهتشايذلا(ةضفخنلا

ةهوبشمةيلامتاسسؤمعمهفلاحتىلعدمتعيناكوءةيضارتقالاهتسايس

?Seilliêreريليس)و?(Sطصneiderردياتشا)وتاسسۇماهتم

ءارثترثأةيلامسأرلانمةريطختاعامجثالثاهءارويتلا(

ةعامج:يهوةيبرغماةلمعلابرضيفاهصاصتخاقيرطنعاًّشحاف

وزيلاج)ةعامجو.ةيسنرفلاةيروهمجلاسيئررهصنوسليو)

ةعامجو.ةيراجتلاةسايسلايفهراودأفرعنسيذلارماغما

ةيراجتلاةسايسلايفاًريطخاًرودبعليذلارخألارماغملا?Pereire(ريريب)

نمةيبرغلاةيضقلاطويخبكسمنأتعاطتساتاعاميهو.كلذك

ةيبرغملاةلودلاعضونمتنكامكءةيلالاوةيراجتلاوةيسايسلااهبناوج

ضورقبلطىلعاهمغرتوءةريطخةيلاموةيدقنتابوعصمامأ

رجيفتحجنيتلايهوم١۱۸۸٦۱۸۸:يتنسلالخرامثتسالا

ضورقلاةسايسيفطوقسلاىلإ(م١١۱۹-٤۱۸۹)زيزعلادبعناطلسلا

ظيفحلادبعناطلسلاهفلختمغرأو.لوؤسلاريغريذبتلاو-

4۹۷/۳:جیم
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ىلإرطضاوزجعف؛يضارتقالاهابتالاسفنيفريسلاىلع۲

اًرصنعضورقلاةسايستناكاذكهو.ةيسئرفلاةيامحللمالستسالا

.لالتحالاودولاصاعنمطخ

هذهيفاهنعاًريجواصلمدقنيتلاةيراجتلاةسايسلاةينقن1

جهتملاوةمدختسلاتاودألامهأىلإهيبنتلاىلإاهنمفدعاةرقفلا

ةوقلافرطنمبورغملليبوروألايراجتلاورشانأبلوقنفءعبتلا

نكميةيراضحوةيداصتقاةلاسرربتعيناكةيرامعتسالاةيلامسأرلا

:نیتریبکنیتلکشميفاهرصح

تالهۇماهبزيمتتتناكيتلاتايوعصلابقلعتتىلوألاةلكشملا

اًيلاربلايقالخأابكرملمحيصخشكءيوروألايرامعتسالاناسنإلا

تناكيتلاةيبرعلاةغللاتيالوءملسملايرغملاعمتجملايفاضوفرم

قلطنمنمفرصتيو*”برغملايفةيراجتلاتاقالعلاوةراجتلاةغليه

ليلذتلوءيرغملاعمتجللاحلاصملةحارصةيداعملاةيرامعتسالاهدصاقم

.دوهيلابةناعتسالايفةيبوروألاتاكرشلاولودلاتركفتابوعصلاهذه

امكءهارقوهندمبيرغملاعمتجملايفنيرشتنمدوهيلاناكدقل

ةيبرعلاطسوتملارحبلاضوحنادلېباًضوصخو«ماعلايفنیرشتنماوناک

وزغلالقنىلعنيرداقكلذةجيتناوناكوءاهارقواندمةيبوروألاواهنم

يفوء*برغملايفةطقنلكىلإديدحجلايرامعتسالايبوروألايراجتلا

.اهبنيرشتنملانادلبلا

:رخآلاهباتكيففلؤملاسفنو.۸۸-٢۸۷/۲ايوروأوبرغملا:جييم(۷)

۸۲و۱۷:رشععساتلانرقلالالخءاضيبلارادلايفنويبوروألا

(Les européens ã Casablanca au XIX. s).?

يأ.ةيسنرفلاةلسلسلابرغملاخيراتلةنيفدلارداصملا:صوصخلابعجاري

(De Les Sources inédites de histoire du Maroc).?-

لغلغتلاىلعنييبوروألاةدعاسميفدوهيلارودنعقئاثووتامولعممضيثيح

.ریبکددعنعهلکكلذتامولعم(جییم)عمجدقو۔اپسایسوایرابتبرغملاي

.رداصملانم

:J.L.Miêge:عجاري Le Maroc et F'europe: 2/88 et passin.?-

Le:كلذكر Fes avant le protectorat: 165 et passin,?-

- N. Leven: Cinguante ans.
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